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Réamhfhocal  
 
 
 
 
 
 
 

Réamhfhocal  
 
 

Is ábhar feidhmeach, ildisciplíneach í an Eacnamaíocht 

Bhaile a sholáthraíonn réimse leathan eispéireas 

foghlama do dhaltaí agus an t-eolas, an tuiscint agus na 

scileanna atá riachtanach chun maireachtáil mar dhaoine 

aonair agus mar bhaill teaghlaigh. Tá an comhtháthú 

agus feidhmiúchán eolais teoiriciúil comhcheangailte le 

forbairt scileanna praiticiúla i gcroílár na 

hEacnamaíochta Baile.  
 
Is éard atá sa tuarascáil seo, Ag Breathnú ar Eacnamaíocht 

Bhaile, ná ceann amháin as sraith de thuairiscí ilchodacha 

ullmhaithe ag an gCigireacht. Cuireann sí anailís i láthair ar 

thorthaí na gcigireachtaí ábhair déanta i gcaoga iar-

bhunscoil faoi na ceannteidil: cáilíocht an tsoláthair don 

ábhar, cáilíocht na pleanála agus an ullmhúcháin, 

cáilíocht an teagaisc agus na foghlama, agus cáilíocht an 

mheasúnaithe.  
 
Is fiú a thabhairt faoi deara go leagann an tuarascáil 

béim ar agus go molann sí na modheolaíochtaí teagaisc 

a n-úsáidtear in a lán ceachtanna agus tugann sí ráitis 

an-fhabhracha faoi cháilíocht na pleanála agus an 

ullmhúcháin ghearrthéarmaigh a rinne na múinteoirí. Ina 

theannta sin, tugtar ráitis an-fhabhracha mar gheall ar réimse 

agus ardchaighdeán oibre tionscadail na ndaltaí do scrúdú an 

Teastais Shóisearaigh. Níl iontu seo ach cuid de na fíricí 

sa tuarascáil a thugtar le tuiscint go láidir go bhfuil 

teagasc agus foghlaim na hEacnamaíochta Baile i 

bhformhór na scoileanna d’ardchaighdeán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chun forbairt ar na láidreachtaí seo tugann an tuarascáil 

comhairle gur chóir do mhúinteoirí agus scoileanna béim a 

leagan ar shaincheisteanna ar nós cinntiú go bhfaigheann 

daltaí aiseolas rialta ar a n-obair bhaile chun cabhrú leo 

feabhas a chur ar a gcuid foghlama agus raon na gceisteanna 

a mbaintear úsáid astu i gceachtanna a fhorleathnú chun tacú 

le daltaí scileanna smaointeoireachta ardoird a fhorbairt.  
 
Tá muinín agam go bhfaighidh múinteoirí agus lucht 

bainistíochta na scoileanna a lán comhairle úsáideach sa 

tuarascáil agus go spreagfaidh sí múinteoirí na 

heacnamaíochta baile chun féinmheasúnú a dhéanamh 

trí mholtaí praiticiúla a sholáthar chun cuidiú le feabhsú 

scoile leanúnach. Ba chóir don tuarascáil a bheith 

suimiúil freisin dóibh siúd a bhfuil baint acu le 

hoideachas agus tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí na 

hEacnamaíochta Baile, agus do gach duine a bhfuil 

spéis acu san ábhar.  
 
 
 

Eamon Stack  
Príomhchgire  
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Ag Breathnú ar Eacnamaíocht Bhaile  
 
 
 
 
 
 
 

1.1  Cúlra na tuarascála seo  
Tá an tuarascáil seo bunaithe ar anailís ar thorthaí na 

dtuairiscí cigireachta ábhair ar cháilíocht an teagaisc 

agus na foghlama san Eacnamaíocht Bhaile i gcaoga iar-

bhunscoil. Cuireadh na cigireachtaí ábhair i gcrích idir 

Feabhra 2006 agus Aibreán 2007, agus foilsíodh na 

tuairiscí go léir ar shuíomh gréasáin na Roinne 

Oideachais agus Eolaíochta. Thug na cigirí cuairt ar 185 

rang agus bhreathnaigh siad ar 269 ceacht á dteagasc 

ag 110 múinteoir. Chuaigh na ranganna a tugadh cuairt orthu 

i raon ón gcéad bhliain go dtí an séú bliain. I níos mó ná trian 

de na ranganna, bhí daltaí páirteach i ngníomhaíochtaí 

praiticiúla um obair chúrsa i ndáil le staidéir bhia, teicstílí, agus 

dearadh agus ceardaíocht. Chuimsigh na cigireachtaí ábhair 

na cláir seo a leanas ar fad: an Teastas Sóisearach, Clár 

Scoile an Teastais Shóisearaigh (CSTS), an Idirbhliain 

(IB), an Ardteistiméireacht (Bhunaithe), Gairmchlár na 

hArdteistiméireachta (GCAT), agus an Ardteistiméireacht 

Fheidhmeach (ATF).  

 
 
 
 
 
 
 

Tugann an tábla thíos forbhreathnú ar an gcaoga scoil de réir 

catagóire agus inscne.  
 

Scoileanna de réir Meánscoileanna deonacha  27  54%  

catagóire Scoileanna an Choiste  

 Gairmoideachais (CGO)   15  30%  

Scoileanna pobail agus cuimsitheacha  8  1 6 %   

Iomlán  50 100%  
 

Scoileanna de réir   Scoileanna comhoideachais  30 60%  

inscne Scoileanna aon-inscne  20 40%  

Iomlán  50   100%  
 
 

1.2  Struchtúr agus cuspóir 

na tuarascála seo  
Is tuarascáil ilchodach í Ag Breathnú ar Eacnamaíocht 

Bhaile bunaithe ar na tuairiscí cigireachta ábhair eisithe 

do scoileanna i ndiaidh cigireachtaí. Cosúil leis na 

tuairiscí cigireachta ábhair ar a bhfuil sí bunaithe, 

déanann an tuarascáil ilchodach anailís ar agus tugann 

sí ráitis mar gheall ar:  

 cáilíocht soláthair na scoileanna don Eacnamaíocht Bhaile  

 cáilíocht phleanála na múinteoirí agus na ranna ábhair  

 cáilíocht an teagaisc agus na foghlama  

 cáilíocht an mheasúnaithe ar fhorbairt agus ar dhul chun cinn na 

ndaltaí.  
Tá an foilseachán seo ceaptha mar acmhainn do 

mhúinteoirí, údaráis scoile agus lucht déanta beartais agus 

tá sé mar aidhm aige dea-chleachtas teagaisc agus 

foghlama a chur chun cinn san Eacnamaíocht Bhaile. 
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Réamhrá  Caibidil 1  
 
 
 
 
 
 
 

1.3  Eacnamaíocht Bhaile sa 

churaclam iar-bhunscoile  
 

Tairgtear Eacnamaíocht Bhaile de ghnáth mar ábhar 

roghnach sna cláir go léir in iar-bhunscoileanna. Tá 

athruithe suntasacha tagtha ar an ábhar le blianta beaga 

anuas.  

 

Tugadh isteach siollabas athcheartaithe an Teastais 

Shóisearaigh i 1991 agus scrúdaíodh é sa Teastas 

Sóisearach don chéad uair i 1994. Caithfidh daltaí uile an 

cúig croí-réimse staidéir agus réimse staidéir roghnach 

amháin pioctha ó rogha de thrí chinn a roghnú. Tá trí 

chomhchuid measúnaithe don Eacnamaíocht Bhaile sa 

Teastas Sóisearach. Chomh maith leis an scrúdú scríofa ag 

an deireadh, tá leithdháileadh marcanna de 15% ag an 

tionscadal sa réimse roghnach staidéir a phioctar agus is 

fiú 35% an scrúdú praiticiúil i scileanna cistine agus bia 

dóibh siúd ag tabhairt faoin ábhar san ardleibhéal nó 45% 

dóibh siúd ag roghnú an gnáthleibhéal. Tá siollabas 

Eacnamaíochta Baile an Teastais Shóisearaigh á mheas 

laistigh d’Athbhreithniú na Sraithe Sóisearaí atá á chur i 

gcrích faoi láthair ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim 

agus Measúnachta (NCCA) mar chuid de phróiseas 

athchothromaithe le haghaidh ábhar an Teastais 

Shóisearaigh.  

 

Tugadh isteach siollabas athcheartaithe d’Eacnamaíocht Bhaile 

na hArdteistiméireachta i scoileanna i mí Mheán Fómhair 2002 

agus scrúdaíodh é don chéad uair in Ardteistiméireacht na 

 
 
 
 
 
 
 

bliana 2004. Tháinig an siollabas, ar a tugadh Eacnamaíocht 

Bhaile Eolaíoch agus Sóisialta, in áit an dá shiollabas a bhí ann 

roimhe sin: Eacnamaíocht Bhaile (Ginearálta) agus 

Eacnamaíocht Bhaile (Eolaíoch agus Sóisialta). Áiríonn an 

siollabas athcheaptha na gnéithe is fearr den dá 

shiollabas trí glacadh le struchtúr lárnach agus roghnach. 

Caithfidh na daltaí go léir staidéar a dhéanamh ar an gcroí-

chuid éigeantach mar aon le ceann amháin as trí réimse 

roghnach. Is gné shuntasach den siollabas athcheaptha é 

an measúnú foirmiúil ar chomhchodanna um obair 

chúrsa phraiticiúil. As an leithdháileadh marcanna deiridh 

san Ardteistiméireacht, tá 20% den obair chúrsa 

phraiticiúil staidéar bhia éigeantach agus 10% eile den 

obair chúrsa phraiticiúil sa rogha teicstílí, faisin agus 

dearaidh.  

 

Tugadh isteach Lónadóireacht Óstáin agus 

Turasóireacht (LÓT) don chéad uair i scoileanna mar 

chuid den ATF i 1995 agus scrúdaíodh é don chéad uair 

i 1997. Tugadh isteach siollabas LÓT athcheaptha i 

Meán Fómhair 2000 agus scrúdaíodh é don chéad uair 

in 2002. Sa chúrsa ATF, is féidir le daltaí LÓT a roghnú 

mar cheann amháin de dhá ghairmspeisialachas le tógáil 

i rith na sraithe dhá bhliana. Tá leithdháileadh marcanna 

de 50% ag an scrúdú scríofa deireanach le haghaidh 

LÓT mar ghairmspeisialachas fad is a leithdháiltear an 

50% eile den mharc iomlán don teist feidhmíochta 

praiticiúil bunaithe ar mhionteagasc tionscadail. Is féidir 

staidéar a dhéanamh ar LÓT freisin mar cheann amháin as 

ceithre réimse roghnach a mhaireann leathbhliain an ceann. 
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2.1  Rochtain na ndaltaí ar 

Eacnamaíocht Bhaile  
 

Áirítear Eacnamaíocht Bhaile ar an gcuraclam i níos mó ná 

80% d’iarbhunscoileanna anois. Cé nach dtairgeann ach 

13% de scoileanna buachaillí Eacnamaíocht Bhaile mar 

chuid dá gcuraclam i láthair na huaire, is cúis spreagúil é go 

bhfuil an figiúr seo méadaithe ó 8% le deich mbliana anuas 

(O'Connor, 2007 agus an Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 

1998).  

 

Tuairiscíodh go raibh rochtain na ndaltaí ar Eacnamaíocht 

Bhaile ar fheabhas i 28% de na tuairiscí, go maith i 50% eile, 

agus bhí scóip le haghaidh forbartha sa chuid eile acu. Ba 

shoiléir go raibh éagsúlacht sa chleachtas maidir leis an 

tacaíocht a tugadh do dhaltaí agus iad ag roghnú ábhar don 

Teastas Sóisearach. Thairg níos lú na leath na scoileanna sa 

sampla clár trialach do dhaltaí na céad bliana a chur ar a 

gcumas triail a bhaint as réimse ábhar sula ndearna siad 

rogha deiridh. Ba chúis díomá é a thabhairt faoi deara i roinnt 

tuairiscí go raibh ar dhaltaí, áit nach raibh clár trialach i 

bhfeidhm, a gcuid ábhar roghnach a roghnú sular thosaigh 

siad nó láithreach bonn i ndiaidh dóibh tosú ar scoil, uaireanta 

gan aon eolas ar na himpleachtaí a bhaineann le roghnú 

ábhair. Mhol na cigirí gur chóir do scoileanna cleachtais dá 

leithéid a athbhreithniú agus, áit nach raibh sé i bhfeidhm, go 

ndéanfaí breithniú dairíre ar chlár trialach a thabhairt isteach.   

 
 
 
 
 
 
 

Tugadh faoi deara gur éagsúlaigh fad na gclár trialach ó lá 

amháin go bliain amháin. Seo a leanas a mhol tuarascáil amháin:  
 

Ba chóir don scoil measúnú a dhéanamh ar an méid ama a 

leithdháiltear ar an gclár trialach chun a chinntiú go bhfuil go leor 

ama ag daltaí tairbhe iomlán a bhaint as an tionscnamh fad is a 

chinntítear ag an am céanna nach mbíonn drochthionchar aige ar 

dhul chun cinn i siollabas an Teastais Shóisearaigh.  
 

Thug na cigirí faoi deara go raibh rochtain ar Eacnamaíocht 

Bhaile srianta go minic ag inscne agus ó am go ham ag 

cumas. Tugadh rochtain srianta ar an ábhar faoi deara i níos mó 

ná aon trian de thuairiscí. Áit a raibh pátrún éagothroime inscne, 

tairgeadh Eacnamaíocht Bhaile in éineacht le hábhair a measadh 

gurb ábhair fireanna iad go traidisiúnta, cosúil le Teicneolaíocht 

Ábhar (Adhmad) agus Innealtóireacht. I gcásanna eile, bhí ar 

dhaltaí rogha a dhéanamh idir Eacnamaíocht Bhaile agus 

Eolaíocht, nó idir Eacnamaíocht Bhaile agus nuatheangacha. I líon 

beag scoileanna ba iad na daltaí a bhí ag leanúint an CSTS 

amháin a raibh cead acu staidéar a dhéanamh ar Eacnamaíocht 

Bhaile sa tsraith shóisearach. Tá na cleachtais seo neamh-

inmhianaithe, toisc go gcuireann siad srian le rochtain na ndaltaí ar 

an ábhar. Sna cásanna seo go léir socraíodh na grúpaí (nó bandaí 

nó bloic) ábhar óna raibh ar dhaltaí ábhar amháin a roghnú roimh 

ré agus ní raibh mórán éagsúlachta iontu ó bhliain go bliain. I 

measc na moltaí tipiciúla áiríodh:  
 

Ba chóir próiseas pleanála um fhorbairt scoile a úsáid chun an 

cháilíocht rochtana ar Eacnamaíocht Bhaile sna cláir uile a 

scrúdú agus a chinntiú, le haghaidh gach dalta, gan aird ar 

inscne ná cumas.  
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Thairg scoileanna inar breathnaíodh dea-chleachtas sna 

sraitheanna sóisearacha agus sinsearacha foirmeacha 

tosaíochta oscailte do dhaltaí chun ábhair a roghnú agus 

d’athraigh siad a mbandaí rogha ábhair ó bhliain go bliain 

bunaithe ar thosaíochtaí na ndaltaí.  

 

Ba chúis spreagúil é gur cuireadh dúshlán faoi dhaltaí, sa 

chuid is mó de na cásanna, chun a gcumas iomlán a bhaint 

amach agus chun tabhairt faoin Eacnamaíocht Bhaile ag an 

leibhéal is airde sna scrúduithe teastais nuair ab fhéidir. I 

roinnt cásanna áfach, thug na cigirí faoi deara cé gur éirigh an-

mhaith le daltaí sna scrúduithe teastais, bhí rátaí ísle 

rannpháirtíochta san ardleibhéal ó am go ham. I gcásanna dá 

leithéid bhí scóip ann don roinn ábhair, i gcomhar leis an lucht 

bainistíochta agus tuismitheoirí, iniúchadh a dhéanamh ar 

straitéisí chun an claonadh seo a aisiompú, mar sin ag ardú 

ionchais agus éachtaí na ndaltaí.  
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Bhí rochtain na ndaltaí ar Eacnamaíocht Bhaile ar 

fheabhas i 28% de scoileanna  
 Sa chuid is mó de chásanna thug daltaí faoin 

Eacnamaíocht Bhaile ag an ardleibhéal sna scrúduithe 

teastais  
 

Ábhair imní  

 Thairg níos lú ná leath na scoileanna clár trialach.  

 Tugadh rochtain srianta ar an ábhar faoi deara i 36% 

de thuairiscí 

 
 
 
 
 
 
 

2.2  Tráthchlárú agus 

imlonnú na múinteoirí  
Bhí an t-am a leithdháileadh ar Eacnamaíocht Bhaile ar aon 

dul le moltaí na siollabas i mbeagnach gach scoil ar tugadh 

cuairt orthu. Bhí dea-chleachtas le feiceáil nuair a 

leithdháileadh go leor ama ar an ábhar ag na leibhéil uile, 

nuair a bhí tréimhse dhúbailte amháin in aghaidh na 

seachtaine ar fáil do gach grúpa bliana le haghaidh forbairt ar 

scileanna praiticiúla, agus nuair a bhí na tréimhsí ceachta 

scaipthe go maith i rith na seachtaine chun a chinntiú gur 

bhain na daltaí tairbhe uasta as an am teagmhála ranga. Mhol 

tuarascáil amháin:  
 

D’fhonn deis bhreise a chruthú le haghaidh am teagmhála 

ranga i rith na seachtaine, áit a leithdháiltear dhá thréimhse 

dhúbailte ar ranganna sna sraitheanna sóisearacha agus 

sinsearacha, moltar gur chóir breithniú a dhéanamh ar 

cheann amháin de na tréimhsí dúbailte a roinnt mar dhá 

thréimse shingil ar laethanta éagsúla.  
 

Nuair a tairgeadh clár trialach sa chéad bhliain, léirigh roinnt 

tuairiscí míshástacht toisc nár soláthraíodh ach tréimse 

shingil amháin in aghaidh na seachtaine don 

Eacnamaíocht Bhaile. Ba chóir do scoileanna a thabhairt 

faoi deara go bhfuil tréimhse dhúbailte amháin ar a laghad 

riachtanach i gclár trialach, ionas go mbeadh deis 

leordhóthanach ag daltaí gnéithe praiticiúla an tsiollabais a 

scrúdú.  

 

I líon beag cásanna thug na cigirí faoi deara gur roinneadh 

an leithdháileadh ama iomlán le haghaidh roinnt grúpaí  
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bliana thar dhá lá as a chéile i ngach seachtain. Mar thoradh, 

bhí eatraimh an-fhada idir cheacht deireanach na 

heacnamaíochta baile sa tseachtain sin agus an chéad 

cheacht an tseachtain dar gcionn. Tá an cleachtas seo 

míshásúil, agus ba chóir é a sheachaint ar mhaithe le 

leanúnachas agus dul chun cinn éifeachtach sa teagasc agus 

sa bhfoghlaim. B'ionann ábhar imní eile a tuairiscíodh sna 

tuairiscí agus cleachtas ina leagtar amach tréimhsí dúbailte le 

linn amanna sosa agus amanna lóin. Níor chabhraigh an 

cleachtas seo le feidhmiú rianúil na gceachtanna praiticiúla.  

 

I bhformhór na gcásanna bhí cáilíocht aitheanta san ábhar ag 

na múinteoirí a bhí ag teagasc na hEacnamaíochta Baile. 

Chonacthas dea-chleachtas nuair a bhí deis ag na múinteoirí 

go léir an t-ábhar a theagasc ag na leibhéil uile agus sna cláir 

uile agus nuair a choinnigh múinteoirí a ngrúpaí ranga i 

gcaitheamh na mblianta uile de chuid clár na sraithe sóisearaí 

nó sinsearaí. Rinne an chuid is mó de na tuairiscí cur síos ar 

na múinteoirí a dtángthas i dteagmháil leo i gcaitheamh na 

gcigireachtaí ábhair mar dhaoine dícheallacha, thar a bheith 

tiomanta agus le mórán taithí acu.  

 

Bhí imlonnú na múinteoirí míshásúil i roinnt scoileanna áfach. 

Sna cásanna sin fostaíodh múinteoirí nár speisialtóirí ábhair iad 

chun an t-ábhar a theagasc go lánaimseartha nó mar 

ionadaithe. Mar thoradh, fágadh amach gnéithe riachtanacha 

na siollabas, bhí an cur chuige comhtháite molta atá 

ríthábhachtach do theagasc agus foghlaim na hEacnamaíochta 

Baile in easnamh, rinneadh bainistiú neamhéifeachtach ar  

 
 
 
 
 
 
 

cheachtanna praiticiúla, nó leagadh béim neamhleor ar fhorbairt 

scileanna na ndaltaí i gcomhpháirteanna obair chúrsa na 

siollabas. Dá bhrí sin, cuireadh bac le dul chun cinn na ndaltaí 

in obair theoirice agus phraiticiúil.  

 

Tréithe an dea-chleachtais  

 I mbeagnach na scoileanna go léir bhí an 

leithdháileadh ama don Eacnamaíocht Bhaile ar aon 

dul le moltaí na siollabas  

 Bhí cáilíocht aitheanta san Eacnamaíocht Bhaile ag 

formhór na múinteoirí  

 Bhí mórán taithí ag an gcuid is mó de na múinteoirí agus 

bhí siad thar a bheith tiomanta  
 

Ábhair imní  

 I líon beag scoileanna bhí an leithdháileadh ama iomlán 

teoranta go dhá lá i ndiaidh a chéile gach seachtain  

 Bhí ceachtanna dúbailte leagtha amach sa tráthchlár thar 

am sosa agus am lóin i roinnt cásanna  

 I roinnt scoileanna, bhí múinteoirí nárbh speisialtóirí 

ábhair iad fostaithe chun an t-ábhar a theagasc  
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2.3  Áiseanna agus acmhainní  
 

Is réamhriachtanais ríthábhachtacha iad saináiseanna 

leordhóthanacha agus coimeádta go maith chun riachtanais 

fairsinge de chuid comhpháirteanna na hoibre cúrsa praiticiúil 

san Eacnamaíocht Bhaile a chomhlíonadh le haghaidh cláir uile 

na sraithe sóisearaí agus sinsearaí. Mhol na cigirí na hiarrachtaí 

iomadúla a rinneadh chun timpeallacht foghlama taitneamhach 

agus dea-eagraithe a chruthú.  

 

Tuairiscíodh go raibh na háiseanna don Eacnamaíocht Bhaile 

sa réimse ó go maith go dtí ar fheabhas i 62% de na tuairiscí, 

fad is a cuireadh síos go raibh 22% de na háiseanna i gcall 

feabhsaithe. I 16% de scoileanna ar tugadh cuairt orthu, 

breathnaíodh go raibh gá ach go háirithe le cistineacha na 

heacnamaíochta baile a fheabhsú go suntasach.  

 

Bhain na príomhchúiseanna imní le cistineacha a dhátaigh ó 

na 1950aidí agus 1960aidí. De bharr go raibh na cistineacha 

sin níos lú ná an méid atá molta i láthair na huaire de 100 

méadar cearnach, bhí an spás a bhí ar fáil le haghaidh oibre 

agus gluaiseachta sábhailte i rith ceachtanna praiticiúla 

teoranta. Thug na cigirí líon neamhleor doirteal agus cócaireán 

faoi deara, mar aon le spás cuntair oibre agus stórála teoranta, 

agus easpa soláthar sábháilte uisce te sa sconna. Bhí gá le 

roinnt de na haonaid chistine a dheisiú nó a athsholáthar  

 
 
 
 
 
 
 
 

freisin. Tuairiscíodh easpa córas aerála leordhóthanach, 

clúdach urláir ar dhroch-chaighdeán agus easpa lasc 

aonraithe do ghás agus leictreachas i roinnt tuairiscí freisin. 

Chruthaigh áiseanna dá leithéid dúshláin suntasacha do 

mhúinteoirí agus do dhaltaí araon.  

 

Thuairiscigh cigirí gur sholáthar lucht bainistíochta na scoile 

maoiniú do ranna ábhair chun trealamh beag a uasghrádú 

nó a athsholáthar trí fhoréileamh nó trí bhuiséad bliantúil a 

chur ar fáil. Breathnaíodh dea-chleachtas nuair a chuir roinnt 

ranna ábhair sceideal cothabhála i bhfeidhm ina raibh 

iniúchadh bliantúil ar threalamh agus ar fhearais sna seomraí 

speisialtóra áirithe. Mhol na cigirí do na scoileanna uile úsáid a 

bhaint as sceideal cothabhála chun uasghrádú, athsholáthar 

agus cothabháil an trealaimh a éascú de réir mar is cuí.  

 

I roinnt scoileanna b’ionann an seomra speisialtóra don 

Eacnamaíocht Bhaile agus seomra dhá fheidhm a fhreastal 

ar cheachtanna teoiriciúla chomh maith le ceachtanna 

praiticiúla maidir le staidéar bia, teicstílí, agus dearadh agus 

ceardaíocht. I roinnt cásanna thóg na cigirí faoi deara nár 

bhain scoileanna úsáid i gcónaí as an seomra stórála, a 

sholáthraítear mar chuid den seomra dhá fheidhm de réir 

plean na Roinne Oideachais agus Eolaíochta, don chuspóir 

beartaithe. Tá an áis seo riachtanach ionas gur féidir trealamh 

teicstíle a stóráil go sábháilte nuair nach bhfuil sé á úsáid 

chomh maith le hobair thionscadail chomhlánaithe le 

haghaidh na scrúduithe teastais.   
 
 
 
 
 
 

9 



Ag Breathnú ar Eacnamaíocht Bhaile  
 
 
 
 
 
 
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Bhí áiseanna na heacnamaíochta baile 

leordhóthanacha agus coimeádta go maith i bhformhór 

na scoileanna 

 Bhí sceideal cothabhála i bhfeidhm ag roinnt ranna 

ábhair 

Ábhair imní  

 Bhí gá le feabhas a chur ar níos mó ná an tríú cuid 

d’áiseanna  

 Níor bhain roinnt scoileanna úsáid as an seomra 

stórála don chuspóir beartaithe  

 
 
 
 
 
 

2.4  Sláinte agus sábháilteacht  
 

Chomh maith le timpeallacht oibre sábháilte a chruthú sa 

seomra ranga, ceann de na haidhmeanna ag an 

Eacnamaíocht Bhaile ná daltaí a éascú maidir leis na nithe 

seo a leanas a thuiscint  

 

an tábhacht le cleachtais shábháilte agus shláinteacha ag baile 

agus in áiteanna eile agus gur chóir go mbeadh feasacht 

sábháilteachta ina cuid riachtanach den saol i dtaca le húsáid a 

bhaint as bia, ábhair agus trealaimh (An Roinn Oideachais 

agus Eolaíochta, 2001, lch.4).  
 

I dtromlach na scoileanna bhí baint ag roinn na 

heacnamaíochta baile le beartas sábháilteachta, sainiúil don 

ábhar, a fhorbairt i gcomhréir le beartas sláinte agus 

sabháilteachta na scoile. I measc ráiteas tipiciúla na gcigirí 

áiríodh:  
 

San áireamh sa bheartas sláinte agus sábháilteachta don 

Eacnamaíocht Bhaile bhí sainaithint guaiseacha, measúnú 

riosca agus breac-chuntas ar na rialuithe sábháilteachta 

sainiúla le cur i bhfeidhm maidir le saintrealamh i 

gcistineacha agus seomraí teicstíle.  
 

D’áirigh samplaí eile den dea-chleachtas teachtaireachtaí 

sláinte agus sábháilteachta a thaispeáint i seomraí 

speisialtóra, ardtosaíocht a thabhairt do shláinte agus do 

shábháilteacht i ngnáthaimh agus nósanna imeachta ranga, 

agus bainistiú gníomhach a dhéanamh ar shláinte agus ar 

shábháilteacht i rith ceachtanna praiticiúla. Bhí na dea-

chleachtais seo le feiceáil i mbeagnach gach ceacht.  
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Baineann rioscaí áirithe do dhaltaí agus do bhaill foirne le 

seomraí dhá fheidhm. San áireamh iontu seo tá meaisíní fuála 

troma á n-iompar agus á n-ardú ar dheasca, guaiseacha 

féideartha le fleisceanna sraoilleacha, agus bioráin agus 

snáthaidí a bheith á n-úsáid i limistéir ullmhúcháin bhia. Ba chóir 

go gcuimseodh an beartas sláinte agus sabháilteachta atá 

sainiúil don ábhar gnáthaimh shoiléire chun freastal ar na 

cineálacha ceachtanna uile ina bhfuil seomraí dhá fheidhm in 

úsáid. Níor chonaic na cigirí an cleachtas seo ach i roinnt bheag 

cásanna áfach, agus moladh go láidir do scoileanna aghaidh a 

thabhairt ar an tsaincheist seo.  
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Bhí beartas sláinte agus sábháilteachta sainiúil don ábhar 

forbartha i dtromlach na scoileanna  

 Láimhseáladh beagnach na ceachtanna go léir ag tabhairt 

airde cúramaí ar shláinte agus ar shábháilteacht  

Ábhair imní  

 Níor áirigh ach fíorbheagán beartas sláinte agus 

sábháilteachta gnáthaimh shoiléire do na cineálacha 

ceachtanna uile 
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3.1  An roinn eacnamaíocht 

bhaile  
Tháinig na cigirí ar ranna ábhair a bhí bunaithe agus 

eagraithe go maith sa chuid is mó de na scoileanna a 

tugadh cuairt orthu. Bhí neart samplaí de chomhoibriú 

maith, le heolas, smaointe, taithí agus saineolas á roinnt 

go flaithiúil i réimsí eagrúcháin agus pleanála curaclaim.  

 

Cé go raibh an múinteoir sinsir freagrach as post an 

chomhordaitheora go traidisiúnta agus níos déanaí cuid 

de dhualgais shealbhóir poist, tá an claonadh seo ag 

athrú. Tugann an fhianaise a bailíodh le tuiscint gur cosúil 

go rothlaítear ról an chomhordaitheora go deonach idir baill 

fhoirne i bhformhór na gcásanna. Cinntíonn an cur chuige 

inmholta seo dáileadh níos réidhe den ualach oibre agus 

cuireann sé deis ar fáil do gach ball foirne ról ceannaireachta 

a ghlacadh i bhforbairt leanúnach na hEacnamaíochta Baile 

sa scoil.  

 

Rinne na cigirí tagairt don chaidreamh dearfach idir ranna 

ábhair agus an bhainistíocht sinsearach sa chuid is mó de 

chásanna. Tugadh moladh do thacaíocht na 

bainistíochta i ndáil le forbairt ghairmiúil leanúnach 

(FGL) na múinteoirí i dtromlach na dtuairiscí. Tugadh 

suntas, ach go háirithe, do sholáthar FGL cineálach ag 

leibhéal na foirne iomláine. Áiríodh leis seo téamaí ar nós 

idirdhealú agus foghlaim chomhoibrithe. Thug na cigirí  

 
 
 
 
 
 
 

faoi deara claonadh méadaitheach do mhúinteoirí aonair na 

heacnamaíochta baile cáilíochtaí breise a ghnóthú, uaireanta 

ina gcuid ama féin, i réimsí ar nós teicneolaíocht faisnéise 

agus cumarsáide (TFC) agus riachtanais oideachais 

speisialta. Tugadh aird ar an luach breise a bhaineann le 

cáilíochtaí dá leithéid le haghaidh cleachtais ranga.  

 

D’fhreastail níos lú ná leath na múinteoirí sna scoileanna a 

tugadh cuairt orthu ar na cruinnithe líonra a d’eagraigh an 

tSeirbhís Tacaíochta don Eacnamaíocht Bhaile. Thug na 

cigirí faoi deara go raibh an-éagsúlacht ó scoil go scoil 

agus laistigh de scoileanna fiú, i leibhéil teagmhála na 

múinteoirí le FGL sainiúil don ábhar ó chríoch 

dhianchéim na hoiliúna in-seirbhíse do shiollabas 

athbhreithnithe na hArdteistiméireachta. Mar sin féin, 

léirigh díospóireachtaí le ranna ábhar go mbeadh fáilte roimh 

tacaíocht bhreise i raon réimsí an tsiollabais. Mhol na cigirí go 

gcuirfí aithint FGL sainiúil don ábhar san áireamh mar chuid de 

phleanáil ábhair chomhoibritheach.  

 

Bhí an leibhéal teagmhála le Cumann na Múinteoirí 

Eacnamaíocht Bhaile (CMEB) íseal chomh maith agus ba 

chúis díomá é a fháil amach nach raibh mórán múinteoirí a 

bualadh leo le linn na gcigireachtaí ábhair mar bhall den 

CMEB. Ba cheart spreagadh a thabhairt do mhúinteoirí páirt 

níos mó a ghlacadh leis an gcumann ábhair agus le líonraí 

gairmiúla do mhúinteoirí.  
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Tréithe an dea-chleachtais  

 Bhí ranna ábhair dea-bhunaithe ag an gcuid is mó de na 

scoileanna  
 I dtromlach na gcásanna rothlaíodh ról an 

chomhordaitheora idir na múinteoirí  
 D’éascaigh lucht bainistíochta na scoile rannpháirtíocht 

na múinteoirí i FGL i dtromlach na gcásanna  
 

Ábhair imní  

 D’fhreastail níos lú ná leath na múinteoirí ar na cruinnithe 

líonra a d’eagraigh an tSeirbhís Tacaíochta don 

Eacnamaíocht Bhaile  

 Bhí an leibhéal teagmhála le cumann an ábhair íseal  

 
 
 
 
 
 
 

3.2  Pleanáil ábhair  
 

3.2.1  An plean ábhair  
Moladh múinteoirí na heacnamaíochta baile as an líon 

suntasach oibre agus tiomantais a bhí i gceist le pleanáil a 

n-ábhair. Sholáthair miontuairiscí cruinnithe fianaise ar 

chur chuige gníomhach agus comhoibritheach i ndáil le 

pleanáil.  

 

Mhol roinnt tuairiscí an fhíric go raibh plean fadtéarmacha i 

ndáil le forbairt an ábhair sa scoil. Ba léir an dea-chleachtas 

nuair a úsáideadh anailís ar láidreachtaí, dúshláin agus 

deiseanna athbhreithniú agus measúnú a dhéanamh ar 

dhul chun cinn agus réimsí forbartha san ábhar a aithint. 

Tugtar le tuiscint leis an gcleachtas seo go bhfuil roinnt ranna 

eacnamaíocht bhaile tar éis tosú ar an bpróiseas 

féinmheasúnaithe.  

 

I mbeagnach gach scoil forbraíodh cáipéis bheartais don 

eacnamaíocht bhaile, ar a dtugtar plean ábhair ar bhonn níos 

coitianta. Bhí an cháipéis seo bunaithe ar theimpléid an 

Tionscnaimh Phleanála le haghaidh Forbairt Scoile (TPFS) 

agus ón tSeirbhís Tacaíochta don Eacnamaíocht Bhaile. Sa 

chás go raibh pleanáil na scoileanna ar ardchaighdeán, bhí an 

plean ábhair oiriúnaithe go sainiúil don scoil mar chuid de 

phróiseas athbhreithnithe leanúnach. Sna pleananna ábhair 

seo go minic bhíodh sonraí ar eagrú an ranga agus na 

suíocháin, nósanna imeachta do cheachtanna praiticiúla, 

sábháilteacht agus sláinte, polasaithe i ndáil le measúnú agus 

obair bhaile, téacsleabhair, ábhair chúrsa, modheolaíochtaí  

 

 
 

1 5  



Ag Breathnú ar Eacnamaíocht Bhaile  
 
 
 
 
 
 
 

teagaisc agus acmhainní. Áiríodh liosta de na hábhair le 

clúdach ag gach grúpa bliana i mbeagnach gach plean 

ábhair chomh maith. Ba chúis áthais do na cigirí claontacht 

mhéadaitheach a thabhairt faoi deara in úsáid an tsiollabais 

in ionad téacsleabhair, chun cinneadh a dhéanamh ar an 

ábhar le clúdach. Ba dhíol suntais é a tugadh faoi deara i 

líon beag pleananna ábhair an anailís agus an rianú 

leanúnach ar conas ar éirigh leo sna scrúduithe 

teastais. Chuir tuairiscí na gcigirí béim ar phoitéinseal an 

dea-chleachtais seo eolas a sholáthar don phleanáil i ndáil le 

teagasc agus foghlaim.  

 

Léirigh na cigirí roinnt imní gur breathnaíodh ar phleanáil mar 

rud neamhspleách inti féin in ionad próiseas chun éascú a 

dhéanamh ar theagasc agus foghlaim mhaith. Thug formhór 

na dtuairiscí faoi deara, mar shampla, gur cuireadh líon 

mór cáipéisí pleanála i dtoll a chéile. Ó am go chéile 

cuireadh roinnt cáipéisí pleanála i láthair a bhí go 

hiomlán difriúil ón ngnáthchleachtas laethúil. Dá réir sin, 

cuireadh comhairle ar ranna ábhair breathnú ar réasúnaíocht 

na pleanála.  

 

Ba chóir don phróiseas pleanála deiseanna a sholáthar do 

mhúinteoirí smaointe agus cur chuigí i leith teagasc na n-

ábhar éagsúil a roinnt agus dá bhrí sin díospóireachtaí a 

chothú chun tuiscint agus foghlaim na ndaltaí a fheabhsú. Ba 

chóir don phlean ábhair treoir a sholáthar don roinn ábhair  

 
 
 
 
 
 
 

agus a chinntiú go bhfuil cur chuige comónta i ndáil le teagasc 

na hEacnamaíochta Baile. 
 

3.2.2  Pleanáil aonair na múinteoirí  
Thuairiscigh na cigirí i mbeagnach gach scoil gur sholáthair na 

ranna ábhair agus na múinteoirí aonair scéimeanna oibre a 

bhí ag céimeanna éagsúla forbartha sa phróiseas pleanála. 

Rinne na scéimeanna seo leathnú ar liosta comhaontaithe na 

n-ábhar sa phlean ábhair a ndéantar tagairt dó anseo thuas.  

 

Soláthair beagnach leath de na tuairiscí fianaise de 

scéimeanna oibre a bhí ar ardchaighdeán. I líon beag tuairiscí 

inar breathnaíodh go raibh scéimeanna ar fheabhas, bhí 

roinnt gnéithe comónta le feiceáil. I gcásanna dá leithéid bhí 

na scéimeanna oibre:  

 comhleanúnach agus bhí gach réimse den siollabas san 

áireamh iontu  

 ag taispeáint creatlach forbartha ina raibh na hábhair 

go léir, lena n-áirítear an obair chúrsa phraiticiúil, 

ordaithe ar bhonn loighiciúil, téarma ar théarma, le 

haghaidh gach clár agus grúpa bliana  

 ag léiriú an cur chuige comhtháite molta sna 

siollabais, lena n-áiritear comhtháthú cuí den obair 

thionscadail agus phraiticiúil leis an teoiric ábhartha  

 ag léiriú leithdháiltí ama i ndáil le hábhair a bhain le 

struchtúir an tsiollabais  

 ag imlíniú na cuspóirí foghlama i ndáil le gach ábhar i 

dtéarmaí feasachta, tuisceana, agus scileanna  
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 ag déanamh tagairt do mhodheolaíochtaí agus 

d’acmhainní teagaisc ábhartha chun teagasc agus 

foghlaim a éascú  

 ag déanamh foráil i ndáil le hobair bhaile, measúnú agus 

athbhreithniú i gcaitheamh na sraithe.  
 

Sa chuid is mó de na cásanna baineadh úsáid den chéadscoth 

as TFC chun scéimeanna oibre a chur le chéile agus a 

nuashonrú, cuid acu a bhí léirithe go soiléir i bhfoirm tháblach. I 

measc samplaí eile den dea-chleachtas a bhreathnaigh 

na cigirí orthu bhí taifeadadh ar dhul chun cinn na hoibre 

in irisí na múinteoirí, lena n-áirítear an t-ábhar a 

chlúdaíodh agus an t-am a thógadh na topaicí a 

chríochnú, úsáid na seicliostaí ó Eacnamaíocht Bhaile na 

hArdteistiméireachta - Treoirlínte do Mhúinteoirí (NCCA, 

2002) agus roinnt sárshamplaí de chleachtas 

machnamhach na múinteoirí. Rinneadh doiciméadú ar na 

gníomhaíochtaí seo go minic, áfach, lasmuigh de na 

scéimeanna oibre. Mhol na cigirí gur chóir na scéimeanna 

oibre a úsáid mar cháipéisí oibre chun cabhrú le teagasc agus 

foghlaim laethúil. Mhol tuarascáil amháin:  
 

Ba chóir na taifid den obair chomhlíonta go dtí seo agus 

na samplaí den chleachtas machnamhach, iad araon atá 

taifeadta in iris an mhúinteora, a nascadh leis na 

scéimeanna oibre. Sholáthródh sé seo deiseanna chun 

monatóireacht, athbhreithniú agus nuashonrú a dhéanamh 

ar na scéimeanna oibre ar bhonn leanúnach.  
 

I líon beag tuairiscí mhol na cigirí gur chóir athbhreithniú a 

dhéanamh ar phleanáil na ngnéithe praiticiúla de na 

 
 
 
 
 
 
 

siollabais, go háirithe i réimse na scileanna cistine agus bia, 

d’fhonn cur chuige incriminteach a chinntiú i ndáil le scileanna 

praiticiúla na ndaltaí a fhorbairt. Mhol na tuairiscí gur chóir go 

soláthródh ceachtanna praiticiúla i scileanna cistine agus bia, 

agus rogha na mias ach go háirithe, deiseanna 

leordhóthanacha do dhaltaí a gcuid scileanna cistine a fhorbairt 

go leibhéal cuí fad a théann siad ar aghaidh ó bhliain go bliain 

ón sraith shóisearach chuig an sraith shinsearach.  

 

Bhí díomá ar na cigirí a thabhairt faoi deara nach raibh aon 

phleanáil i bhformhór na scoileanna maidir le cuid na 

scileanna teicstíle de shiollabas an Teastais Shóisearaigh 

(atá mar chroí réimse staidéir) agus, go háirithe, an chuid 

maidir le píosa éadaigh simplí a dhéanamh. Seo a leanas 

mar a bhí moladh tipiciúil ina leith:  
 

Ba chóir aghaidh a thabhairt ar an saincheist maidir le croí 

chuid na scileanna teicstíle á fhágáil ar lár d’fhonn riachtanais 

an tsiollabais a chomhlíonadh, lena chinntiú go bhfuil an deis 

ag daltaí triail a bhaint as gach croí réimse de chuid an 

tsiollabais i gcaitheamh na sraithe trí bliana agus chun 

tacaíocht a thabhairt dóibh agus iad ag ullmhú don Teastas 

Sóisearach.  
 

Thug na cigirí faoi deara freisin nach ndearna scoileanna 

oiriúnú ar spriocanna foghlama i gcónaí i ndáil le gach grúpa 

bliana sa tsraith shóisearach agus iad i mbun pleanála don 

Eacnamaíocht Bhaile sa CSTS. I roinnt cásanna bhí fianaise 

theoranta d’úsáid spriocanna agus ráitis foghlama don 

Eacnamaíocht Bhaile sa CSTS.  
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Cé go raibh roinnt modúl machnamhach agus dea-

phleanáilte de chuid na heacnamaíochta baile comhtháite sa 

chlár IB i scoileanna, thug na tuairiscí le tuiscint, agus iad ag 

cloí le réasúnaíocht IB, gur cheart do na modúil ró-

spleáchas ar ábhar chúrsa ó shiollabas na 

hArdteistiméireachta a sheachaint. Ba chóir go gcabhródh 

comhroinnt na smaointe agus na dtuairimí i measc ball na 

rann ábhair mar aon le blúire comhairliúcháin le daltaí eolas a 

sholáthar i ndáil le pleanáil cláir IB cruthaitheach agus 

spreagúil don Eacnamaíocht Bhaile.  
 

3.2.3  An próiseas dearaidh  
 

Éilíonn an chuid is mó den obair phraiticiúil san Eacnamaíocht 

Bhaile ag gach leibhéal ar na daltaí próiseas na coimre 

dearaidh a leanúint. Seachas díriú go hiomlán ar an táirge 

deiridh, tugtar tionscadal, tasc nó coimre do dhaltaí agus 

bítear ag súil go n-oibreoidh siad trí phróiseas na coimre 

dearaidh, ina bhfuil céimeanna i ndáil le hanailís agus 

taighde, ullmhúchán agus pleanáil, cur i bhfeidhm, agus 

measúnú.  

 

I bhformhór na dtuairiscí bhí fianaise d’easpa airde ar phleanáil 

le haghaidh próiseas na coimre dearaidh a chomhtháthú leis 

an obair chúrsa phraiticiúil chuí. Mhol na cigirí go dtabharfaí aird 

fíorchúramach ar ordú na teoirice leis an obair phraiticiúil a 

ghabhann léi chun uasmhéadú a dhéanamh ar chomhtháthú na 

feasachta teoiriciúil leis na scileanna praiticiúla.  

 
 
 
 
 
 
 

Sa tsraith shóisearach, thug na tuairiscí faoi deara i 

bhformhór na scoileanna gur críochnaíodh an choimre 

dearaidh tar éis cur i bhfeidhm na hoibre praiticiúla i 

scileanna bia agus cócaireachta, dearadh agus obair 

cheardaíochta, agus i dteicstílí, seachas i gcomhthráth 

leis an obair chúrsa. Tá an cleachtas seo míshásúil. 

Cruthaíonn sé mórán mearaí do dhaltaí agus cuireann sé 

bac ar a dtuiscint ar an bpróiseas dearaidh i ndáil leis an 

obair chúrsa phraiticiúil agus a gcumas chun é a chur i 

bhfeidhm.  

 

Ar bhonn comhchosúil, thug na cigirí faoi deara sa chuid is mó 

de chásanna gur beag rogha a tugadh do dhaltaí na sraithe 

sinsearaí i roghnú na mias le haghaidh tionscadail um obair 

chúrsa phraiticiúil an staidéir bhia don Ardteistiméireacht, agus 

críochnaíodh na miasa de ghnáth roimh an obair scríofa. I líon 

beag cásanna tugadh aird ar an gcleachtas fior neamh-

inmhianaithe maidir leis an obair phraiticiúil go léir a 

chríochnú roimh aon obair scríofa. Níor cheart leanúint ar 

aghaidh le cleachtais dá leithéid sa tsraith shóisearach nó sa 

tsraith shinsearach. Ní chuireann siad indibhidiúlacht chun 

cinn i roghnú na dtáirgí nó na mias, agus dá réir sin tá sé 

deacair do dhaltaí indibhidiúlacht a chinntiú ina gcuid 

oibre scríofa maidir leis na scrúduithe teastais. Ba chóir 

do scoileanna nóta cúramach a dhéanamh den mholadh seo 

a leanas:  
 

Ba chóir an próiseas dearaidh a phleanáil mar phríomhghné 

den obair chúrsa phraiticiúil go léir agus den obair thionscadal 

ábhartha ó chéim sách luath sa tsraith shóisearach agus sa 

tsraith shinsearach araon. Cinnteoidh sé seo go mbainfidh   
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na daltaí inniúlacht amach sa phróiseas agus go mbeidh siad 

in ann forbairt ar na scileanna iniúchta, fadhbréitigh, pleanála 

agus measúnaithe ar bhonn céimithe.  

 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Forbraíodh plean ábhair i mbeagnach gach scoil  
 Thug formhór na dtuairiscí aird ar na cáipéisí 

pleanála substaintiúla a bhí curtha le chéile ag 

múinteoirí  
 Chuir beagnach gach múinteoir scéim oibre aonair i 

láthair a bhí bunaithe ar an bplean ábhair  
 Bhí líon beag de na scéimeanna oibre ar fheabhas 

ar fad, agus beagnach leath acu a bhí ar 

ardchaighdeán  
 Sa chuid is mó de na cásanna, baineadh úsáid den 

chéadscoth as TFC sa phróiseas pleanála  
 

Ábhair imní  

 I roinnt cásanna ba bheag cosúlachta a bhí idir na 

cáipéisí pleanála agus an cleachtas laethúil  

 Ní dhearnadh pleanáil i leith croí chuid na scileanna 

teicstíle de shiollabas an Teastais Shóisearaigh i 

bhformhór na scoileanna  

 D’áitigh formhór na dtuairiscí easpa airde ar phleanáil 

maidir le comhtháthú de phróiseas na coimre dearaidh 

leis an obair chúrsa phraiticiúil ábhartha  

 
 
 
 
 
 
 

3.3  Pleanáil do chuimsiú na 

ndaltaí uile  
Is ranganna cumais mheasctha i gcoitinne iad ranganna 

na heacnamaíochta baile. I líon beag tuairiscí inar 

tugadh cleachtas sármhaith faoi deara bhí sé soiléir do 

na cigirí gur tugadh tús áite ag leibhéal na scoile uile don 

phleanáil do chuimsiú na ndaltaí uile. Bhí fianaise de seo 

le feiceáil, mar shampla, trí leanúint le hoideachas 

inseirbhíse na foirne uile ar réimse topaicí a bhaineann le 

cuimsiú agus le riachtanais oideachas sainiúla. Bhí 

múinteoirí sna scoileanna seo go mór ar an eolas freisin 

ar riachtanais sainiúla na ndaltaí ina ranganna, agus bhí 

caidreamh an-mhaith leis na múinteoirí acmhainne agus 

tacaíochta foghlama.  

 

D’aithin na cigirí na héilimh ar mhúinteoirí i bpleanáil do 

chuimsiú na ndaltaí uile, agus i bhformhór na dtuairiscí 

moladh na múinteoirí dá gcuid iarrachtaí ina leith seo. 

Cuireadh an méid seo a leanas in iúl i dtuarascáil amháin:  
 

I measc samplaí an dea-chleachtais áirítear cur chuige 

réamhghníomhach i leith pleanáil do, agus ionchorprú, 

réimse straitéisí teagaisc difreáilte agus ullmhú na n-ábhar 

acmhainne saindeartha agus dea-léirithe le fócas ar chur 

chuige amhairc i ndáil le teagasc agus foghlaim.  
 

Bhreathnaigh na cigirí go raibh scóip forbartha sa 

phleanáil do chuimsiú na ndaltaí uile i níos lú ná leath 

de na tuairiscí.  
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Cé go raibh an phleanáil soiléir sna cásanna sin, ní raibh 

sí i gcónaí ag teacht i gcomhréir le cleachtais ranga.  

 

Léirigh díospóireachtaí le ranna ábhair le linn na 

measúnuithe go raibh tacaíocht inmhianaithe i réimsí ar 

nós teagasc cumais mheasctha agus go háirithe i réimse 

na difreála maidir le pleanáil, forbairt acmhainní, straitéisí 

teagaisc, agus measúnú san Eacnamaíocht Bhaile. Ba 

chóir do scoileanna úsáid a bhaint as an tacaíocht atá ar 

fáil ón tSeirbhís Tacaíochta don Eacnamaíocht Bhaile, ón 

tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal agus ón tSeirbhís 

Tacaíochta Oideachais Speisialta ina leith seo. Áirítear ar 

acmhainní úsáideacha eile do mhúinteoirí Treoirlínte 

do Mhúinteoirí Daltaí faoi Mhíchumais Foghlama 

Ginearálta (NCCA, 2002), Treoirlínte do Mhúinteoirí 

Daltaí faoi Mhíchumais Foghlama Éadrom: Iar-

bhunscoil (NCCA 2002), agus Cuimsiú Daltaí a bhfuil 

Riachtanais Speisialta Oideachais acu: Treoirlínte Iar-

bhunscoile (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 2007).  

 

Gné shuntasach i bhformhór na ranganna a tugadh cuairt 

orthu ba ea líon méadaitheach na ndaltaí “núíosacha”. 

Thug tuarascáil amháin faoi deara gur aithin pleanáil 

riachtanais éagsúla agus ranníocaíocht chultúrtha na 

ndaltaí ó líon méadaitheach tíortha mórthimpeall na 

cruinne.  

 
 
 
 
 
 
 

Is acmhainn a bheadh úsáideach do mhúinteoirí, b’fhéidir, é 

an foilseachán dar teideal Oideachas Idirchultúrtha san 

Iarbhunscoil (NCCA 2006) agus go háirithe an chuid a 

thugann cur síos ar dheiseanna don oideachas idirchultúrtha 

san Eacnamaíocht Bhaile.  
 
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Tugadh cleachtas den chéadscoth faoi deara sa 

phleanáil do chuimsiú na ndaltaí uile i líon beag 

scoileanna  
 Mhol formhór na dtuairiscí iarrachtaí na múinteoirí i 

saindearadh na straitéisí agus na n-acmhainní teagaisc 

chun freastal ar riachtanais foghlama na ndaltaí  
 

Ábhair imní  

 Ní raibh pleanáil do chuimsiú i gcomhréir le cleachtais 

ranga i níos lú ná leath de na scoileanna 
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3.4  Pleanáil chomhchuraclaim, 

seach-churaclaim agus 

traschuraclaim   
Tugadh ard-mholadh do mhúinteoirí sa chuid is mó de na 

tuairiscí i ndáil leis na hiarrachtaí a ndearnadh chun foghlaim 

san Eacnamaíocht Bhaile a leathnú lasmuigh den siollabas 

agus den seomra ranga. Bhí naisc bunaithe ag ranna na 

heacnamaíochta baile le daoine aonair agus le 

heagraíochtaí ina bpobail áitiúla. Sna ráitis tipiciúla 

áiríodh:  
 

Sholáthair eagraíocht agus pleanáil réimse leathan 

gníomhaíochtaí comhchuraclaim agus seach-churaclaim 

deiseanna do dhaltaí a gcuid foghlama a thacú agus a threisiú 

chomh maith lena gcuid taithí agus taitneamhacht san ábhar a 

leathnú.  
 

Sholáthair formhór na dtuairiscí naisc traschuraclaim, fiú 

gur cinn neamhfhoirmiúla ba ea iad, idir Eacnamaíocht 

Bhaile agus ábhair cosúil le hEolaíocht, Bitheolaíocht, 

Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS), 

Gnó, agus Tíreolaíocht, go háirithe maidir le tráthúlacht 

agus teagasc na dtopaicí ar leith le heilimintí comónta 

eatarthu. Bhí roinnt nasc dea-bhunaithe idir ranna ábhair 

a leathnaíodh freisin chuig comhroinnt acmhainní. Go 

háirithe, mhol roinnt tuairiscí samplaí den chéadscoth de 

ghníomhaíochtaí comhchuraclaim don Eacnamaíocht 

Bhaile i gcláir ar nós IB, CSTS, ATF agus GCAT. 

 
 
 
 
 
 
 

3.5  Pleanáil d’acmhainní  
 

Gné fíorshuntasach den phleanáil agus ullmhúchán don 

Eacnamaíocht Bhaile ba ea an bhéim a leagadh ar phleanáil 

d’acmhainní. I mbeagnach gach cás bhí réimse leathan 

acmhainní tráchtála bailithe ag múinteoirí, lena n-áirítear 

cairteacha, bileoga, pacáistí oideachais, ábhair chlosamhairc, 

foilseacháin, agus leabhair tagartha.  

 

Tugadh ard-mholadh do cháilíocht na n-acmhainní a 

d’fhorbair múinteoirí na heacnamaíochta baile i 

bhformhór na dtuairiscí. Leis seo áiríodh forbairt réimse 

d’acmhainní Gaeilge chun teagasc agus foghlaim a éascú i 

nGaelscoileanna agus i scoileanna sa Ghaeltacht. Ba shoiléir 

gur baineadh úsáid chumasach as TFC i bhforbairt a lán de 

na hacmhainní. Bhí an dea-chleachtas le feiceáil nuair a 

cuireadh na hacmhainní in oiriúint go sainiúil do ghrúpaí bliana 

ar leith agus nuair a tugadh aird chuí ar dhifreáil chun freastal 

ar na stíleanna foghlama éagsúla i ranganna cumais 

mheasctha. I measc na ráiteas tipiciúla ó thuairiscí na gcigirí 

áiríodh:  
 

Tá na múinteoirí le moladh don am, tiomantas, pleanáil, 

cruthaitheacht agus don scil atá i gceist i bhforbairt ruda a 

ghlactar leis mar thobar acmhainní sármahith agus 

inmholta chun tacú le teagasc agus foghlaim.  

 
 
 
 

2 1  



Ag Breathnú ar Eacnamaíocht Bhaile  
 
 
 
 
 
 

Leathnaigh an cur chuige comhoibritheach a bhí le 

feiceáil i ranna na heacnamaíochta baile go comhroinnt 

acmhainní, agus tugadh ard-mholadh don dea-

chleachtas seo. Thug na cigirí faoi deara an aird a 

tugadh ar chomhadú ábhar, ar nós bileoga eolais agus 

bileoga oibre, de réir topaicí siollabais ábhartha. Bhí cúpla 

sampla an-mhaith de chatalógú na n-acmhainní go léir a bhí 

ar fáil don Eacnamaíocht Bhaile. Ba chóir an dea-chleachtas 

seo a leathnú chuig gach scoil ionas go bhfuil cuntas den méid 

atá ar fáil ag gach ball d’fhoireann na heacnamaíochta baile. 

Bheadh úsáid bhunachair sonraí leictreonach mar an tslí 

is éifeachtúla chun é seo a dhéanamh. D’fhéadfaí an 

próiseas seo a úsáid chomh maith, mar chuid de phleanáil na 

todhchaí, chun réimsí riachtanais a aithint maidir le 

hacmhainní.  

 

I líon beag scoileanna bhí leabharlann bheag le leabhair 

tagartha dea-roghnaithe ar fáil i sainseomra amháin nó 

níos mó chun próiseas taighde neamhspleách na ndaltaí 

a éascú. Mar sin féin, i níos mó ná cúpla cás tugadh faoi 

deara gur sholáthair múinteoirí leabhair thagartha agus 

leabhair oidis do dhaltaí óna mbailiúcháin féin. Moladh an 

méid seo a leanas i dtuarascáil amháin dá leithéid:  
 

Mar chuid den chur chuige comhoibritheach, agus de réir mar 

a cheadaíonn cúrsaí airgeadais na scoile, ba chóir don roinn 

ábhair an próiseas a thosnú agus a choinneáil i ndáil le 

leabharlann acmhainne de leabhair thagartha ríthábhachtacha 

don Eacnamaíocht Bhaile a fhorbairt.  

 
 
 
 
 
 

Soláthraíonn líonraí gairmiúla na múinteoirí agus an fóram ar 

shuíomh gréasáin na Seirbhíse Tacaíochta don Eacnamaíocht 

Bhaile (www.homeeconomics.ie) deiseanna do mhúinteoirí na 

heacnamaíochta baile acmhainní a roinnt agus a fhorbairt. Ba chóir 

taiscéalaíocht a dhéanamh ar an bpoitéinseal seo agus úsáid a bhaint 

as.  
 

Tréithe an dea-chleachtais  
 Tugadh ard-mholadh do mhúinteoirí i bhformhór na 

dtuairiscí as ucht a gcuid iarrachtaí cúrsaí foghlama a 

leathnú lasmuigh den siollabas agus den seomra ranga  
 Ba cáilíocht na n-acmhainní arna bhforbairt ag 

múinteoirí na heacnamaíochta baile mar an fócas a bhí 

leis an ard-mholadh i bhformhór na scoileanna  
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4.1  Ceachtanna  
Rinne na cigirí cur síos go raibh cáilíocht na pleanála agus an 

ullmhúcháin ghearrthéarmaigh do cheachtanna ar fheabhas i 

bhformhór na dtuairiscí. I gcásanna dá leithéid tugadh faoi 

deara go raibh na ceachtanna dírithe agus go raibh 

spriocanna agus cuspóirí acu a bhí i gcomhréir le spriocanna 

agus cuspóirí an tsiollabais. Bhí formhór na gceachtanna 

struchtúraithe agus ordaithe go maith, le luas cuí, agus iad 

oiriúnach i gcoitinne do leibhéil agus do chumais na ndaltaí. 

Mar thoradh ar an gcur chuige seo críochnaíodh méid 

réasúnach oibre, cothromaithe le béim ar theagasc i 

dtreo tuisceana.  

 

Bhí imní ar na cigirí maidir le luas na gceachtanna i roinnt 

cásanna. D’eascair ceacht i stíl léachta ón mian chun líon mór 

teoirice a chlúdach uaireanta, leis na daltaí mar fhaighteoirí 

éighníomhacha. Le linn na pleanála moltar gur cheart aird 

chuí a thabhairt ar luas na gceachtanna agus go háirithe 

ar an méid ábhair nua le tabhairt isteach. Bíonn go leor 

ama ag teastáil ó dhaltaí chun coincheapa nua a thógáil 

isteach ar mhaithe le tuiscint agus foghlaim optamach a 

chinntiú.  

 

I níos lú ná leath de na tuairiscí thug na cigirí aird ar an 

dea-chleachtas an-mhaith maidir leis na torthaí foghlama 

pleanáilte a roinnt le daltaí ag tús na gceachtanna. 

Sholáthair an cleachtas den chéadscoth seo struchtúr do 

cheachtanna, chinntigh sé go raibh an fócas ar fhoghlaim mar 

aon le teagasc, agus thug sé freagracht do dhaltaí don méid 

 
 
 
 
 
 
 

 

a bhí riachtanach dóibh a thuiscint nó a bheith in ann a 

dhéanamh ag deireadh an cheachta. Mhol cigirí go minic:  
 

Gur chóir torthaí foghlama sainmhínithe go soiléir a roinnt leis 

na daltaí ag tús na gceachtanna go léir. Ina theannta sin, 

d’fhéadfaí féinmheasúnú na ndaltaí ar a gcuid dul chun 

cinn féin a éascú trí filleadh ar na torthaí foghlama ag 

deireadh an cheachta chun achoimre a dhéanamh ar 

ábhar an cheachta agus foghlaim a chomhdhlúthú.  
 

Bhain múinteoirí úsáid as réimse straitéisí maithe chun forbairt 

ar an bhfeasacht, taithí agus scileanna a bhí ag daltaí cheana 

féin. I measc na straitéisí seo áiríodh ceistiúchán ó bhéal 

agus tagairtí d’obair a clúdaíodh roimhe sin mar aon leis 

an gcomhtháthú éifeachtach de réimsí ábhartha an 

tsiollabais. Sa bhreis air sin sholáthair ceachtanna go leor 

samplaí maithe den fhoghlaim a nascadh le heispéiris laethúla 

na ndaltaí.  
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Bhí cáilíocht na pleanála agus an ullmhúcháin 

ghearrthéarmaigh ar fheabhas d’fhormhór na 

gceachtanna  

 Bhí struchtúr maith le formhór na gceachtanna  

 Roinneadh torthaí foghlama pleanáilte le daltaí i níos lú 

ná leath de na tuairiscí  

Ábhair imní  

 Bhí an luas róghasta i roinnt ceachtanna mar iarracht 

ar an iomarca ábhair a chlúdach  
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4.2  Modheolaíochtaí teagaisc  
Tuairiscíodh cleachtas idir éifeachtach agus ar fheabhas maidir 

le rogha agus úsáid na modheolaíochtaí teagaisc i níos mó ná 

75% de na cigireachtaí. Chonaic na cigirí roinnt úsáide an-

éifeachtach de straitéisí ar nós ransú smaointe, obair 

bheirte, obair ghrúpa, obair phraiticiúil agus tionscadail, 

gníomhaíochtaí fadhbréitigh, taighde na ndaltaí, 

modhanna agallaimh agus suirbhéireachta, díospóireacht, 

agus foghlaim chomhoibríoch. Chuir úsáid na hoibre beirte 

agus gníomhaíochtaí i ngrúpaí beaga comhoibriú piara agus 

teagasc piara chun cinn. I gcuid den obair ghrúpa soláthraíodh 

na daltaí le deiseanna don anailís chriticiúil, measúnú agus cur 

chun feidhme na feasachta. Tacaíonn na scileanna 

smaointeoireachta ardoird seo le cuid de na cuspóirí 

measúnaithe de shiollabais na heacnamaíochta baile. Áiríodh le 

ráitis tipiciúla:  
 

Mar thoradh ar an gcur chuige inmholta seo dírithe ar an 

dalta bhí cothromaíocht mhaith idir ionchur an mhúinteora 

agus gníomhaíocht an dalta agus d’fhreastail sé ar 

éagsúlacht na stíleanna foghlama a bhí soiléir sa rang 

cumais mheasctha seo. Chabhraigh an úsáid chruthaitheach 

seo de neamónaic agus anagraim le daltaí cuimhneamh ar 

choincheapa deacra.  
 

Cabhraíodh níos mó le foghlaim trí húsáid a bhaint as acmhainní 

cosúil le bileoga eolais, bileoga oibre, triail iomlánaithe, leabhair 

thagartha, ailt as nuachtáin agus irisleabhair, píchairteacha, 

sreabhchairteacha, graif, grianghraif, samplaí táirge, samhlacha 

3-D, léaráidí, póstaeir, cás-staidéir, ceistneoirí, crosfhocail,  

 
 
 
 
 
 
 

tréshoilseáin, físeáin agus DVDanna. Soláthraíonn na samplaí 

seo fianaise an-mhaith de na hiarrachtaí fairsinge a rinne 

a lán múinteoirí chun a chinntiú go raibh foghlaim ann ar 

bhonn amhairc, gníomhach, tástálach, agus déanta trí 

fhionnachtain. Bhí úsáid ócáideach na meabhair-mhapaí mar 

uirlis chabhrach do dhaltaí agus iad ag achoimriú eolais. Ba 

chóir féidearthacht na meabhair-mhapaí, in ionad abairtí 

fada de théacs, a scrúdú níos faide mar uirlis amhairc 

chun nótaí a bhreacadh síos, achoimre a dhéanamh ar 

phointí riachtanacha, agus d’fhonn cúnamh a thabhairt do 

dhaltaí an topaic á theagasc a nascadh le foghlaim 

déanta cheana féin.  

 

Sa chuid is mó de chásanna, bhí teagasc soiléir agus cruinn. 

Léirigh an chuid is mó de na ceachtanna roinnt dea-chleachtas 

maidir le forbairt, tuiscint agus atreisiú na gcoincheap 

riachtanacha agus an stóir focal sainiúil ábhair.  

 

Thug formhór na dtuairiscí faoi deara úsáid éifeachtach 

de théacsleabhair chun comhdhlúthú a dhéanamh ar 

fhoghlaim agus úsáid chuí an chláir bháin agus an 

osteilgeora chun pointí riachtanacha a mhíniú agus a 

achoimriú. Bhí dea-chleachtas soiléir nuair a tugadh go leor 

ama do dhaltaí an t-eolas a chlárú ina gcóipleabhair. I roinnt 

cásanna, áfach, bhí ar dhaltaí codanna móra téacs a 

thras-scríobh díreach ón osteilgeoir isteach ina 

gcóipleabhair, cé gur tógadh an t-eolas focal ar fhocal ó 

théacsleabhair na ndaltaí. Níl an cleachtas seo cabhrach do 

theagasc agus d’fhoghlaim éifeachtach agus ba chóir deireadh 

a chur leis.  
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Tá sé de chumas ag an infhaighteacht agus rochtain ar 

TFC agus a comhtháthú cúramach i dteagasc agus i 

bhfoghlaim eispéiris foghlama na daltaí a leathnú agus a 

fheabhsú. Cuireann siollabais na heacnamaíochta baile forbairt 

taighde neamhspleách na ndaltaí chun cinn, go háirithe i 

gcodanna na hoibre praiticiúla agus tionscadail de chuid na 

siollabas. I bhformhór na dtuairiscí thug na cigirí moladh 

fabhrach mar gheall ar iarrachtaí na scoileanna agus na 

múinteoirí daltaí a spreagadh agus a éascú in úsáid TFC 

le haghaidh taighde agus cur i láthair a gcuid oibre. I 

dtuarascáil amháin luadh:  
 

Sa seomra ríomhairí, bhí daltaí na sraithe sinsearaí ag 

déanamh taighde ar thionscadal um obair chúrsa phraiticiúil i 

leith staidéar bhia. Rinne an múinteoir monatóireacht 

mhaith ar an ngníomhaíocht seo agus bhí fócas maith ar 

fhoghlaim neamhspleách.  
 

Cé go raibh rochtain thráthchláir ar sheomraí ríomhairí 

ar fáil do ranganna na heacnamaíochta baile sa chuid 

is mó de na scoileanna, ba mhinic go raibh teorainn leis 

seo de dheasca éilimh na scoile uile ar na háiseanna. 

Cé go raibh formhór na seomraí ranga eacnamaíochta baile 

líonraithe agus rochtain leathanbhanda iontu, ní raibh ach 

cuid bheag feistithe le ríomhairí nó ríomhairí glúine, printéirí 

agus sonratheilgeoir. Léirigh díospóireachtaí le múinteoirí go 

raibh toilteanas ann TFC a chomhtháthú i dteagasc agus i 

bhfoghlaim. Mar sin féin, cuireadh srian ar an toilteanas seo 

go minic de bharr easpa crua-earraí, easpa saineolais, nó 

teorainneacha maidir le rochtain.  

 
 
 
 
 
 
 

Mhol na cigirí gur chóir do scoileanna plean a fhorbairt 

do chomhtháthú TFC i dteagasc agus i bhfoghlaim na 

hEacnamaíochta Baile. Ba chóir go n-áireodh sé seo 

sainaithint na riachtanas acmhainne, pleanáil d'áiseanna TFC 

seomra-bhunaithe agus roinnt aird ar an soláthar oiliúna do 

mhúinteoirí de réir mar is gá.  

 

Ba chúis díomá é a thabhairt faoi deara gur bhreathnaigh 

na cigirí in aon chúigiú de na tuairiscí go raibh scóip le 

haghaidh forbartha in úsáid na modheolaíochtaí 

teagaisc. Bhí sé seo soiléir sa chás gur léigh múinteoirí ábhar 

ón téacsleabhar, ón osteilgeoir nó ó chur i láthair PowerPoint, 

le seiceáil teoranta ar thuiscint nó ar fhoghlaim agus le 

rannpháirtíocht íosta ó dhaltaí. Mhol na cigirí gur chóir 

smaoineamh ar thaiscéaladh a dhéanamh ar réimse níos 

leithne modheolaíochtaí foghlama gníomhach agus iad a 

chuimsiú i gcásanna dá leithéid. Go háirithe, le linn na 

pleanála ba chóir go leagfaí an béim ar an slí is fearr le 

modheolaíochtaí a úsáid chun páirt ghníomhach a 

thabhairt do dhaltaí i gceachtanna, chun freastal ar na 

torthaí foghlama ceaptha, agus chun foghlaim 

neamhspleách a chothú. Ba cheart deiseanna chun dea-

chleachtas a roinnt maidir le húsáid éifeachtach na 

modheolaíochtaí dá leithéid a chur san áireamh mar 

chuid de phleanáil ábhair.  

 

Thug roinnt tuairiscí le fios go raibh scóip ann le haghaidh 

forbartha i bpleanáil agus in úsáid na hoibre ghrúpa mar 

mhodheolaíocht teagaisc. In eagrú agus i mbainistiú na 

hoibre grúpa ba chóir aird a thabhairt i gcónaí ar  
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cheisteanna ar nós “Cad agus conas a 

fhoghlaimeoidh na daltaí óna gcuid rannpháirtíochta 

sa ghníomhaíocht seo?” Chonacthas dea-chleachtas 

in obair ghrúpa nuair a bhí tréimhse ama áirithe 

leagtha amach don ghníomhaíocht, nuair a ainmníodh 

baill an ghrúpa do na príomh-róil chun a dtasc a 

chríochnú, agus nuair a bhí céim tuairisce ann, le 

próiseáil éifeachtach an aiseolais ina diaidh chun a 

chinntiú gur tharla foghlaim.  

 

I níos lú ná leath de na tuairiscí rinneadh iarrachtaí i 

gceachtanna a bhí fíor-chomhfhiosach chun an t-ábhar a 

dhifreáil d’fhonn freastal ar riachtanais foghlama éagsúla 

na ndaltaí. Toisc gur ranganna cumais mheasctha iad 

formhór na ranganna eacnamaíocht bhaile, moltar go 

dtabharfaí níos mó airde ar úsáid éifeachtach na 

difreála i gceachtanna.  

 
 
 
 
 
 
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Baineadh úsáid as éagsúlacht modheolaíochtaí agus 
acmhainní a roghnaíodh agus a úsáideadh go maith sa 
chuid is mó de na ceachtanna  

 Rinne múinteoirí iarrachtaí fairsinge a chinntiú go raibh 
an fhoghlaim ann ar bhonn amhairc, gníomhach, 
tástálach, agus déanta trí fhionnachtain  

 Bhí an teagasc soiléir agus cruinn sa chuid is mó de chásanna  
 Léirigh tromlach na gceachtanna roinnt dea-chleachtas 

maidir le forbairt agus atreisiú na gcoincheapa 
riachtanacha agus an stóir focal sainiúil ó thaobh 
ábhair de  

 Úsáideadh téacsleabhair go héifeachtach i bhformhór na 
gceachtanna  

 I bhformhór na dtuairiscí chonacthas na hiarrachtaí a 
rinneadh chun daltaí a spreagadh agus a éascú i ndáil 
le húsáid TFC le haghaidh taighde agus cuir i láthair a 
gcuid oibre  

 

Ábhair imní  

 Ba mhinic gur cuireadh srian ar chomhtháthú TFC i 

dteagasc agus i bhfoghlaim de bharr easpa crua-

earraí, easpa saineolais, nó rochtain teoranta ar 

áiseanna TFC  
 Bhí scóip le haghaidh forbartha in úsáid 

modheolaíochtaí teagaisc i 20% de cheachtanna  
 I níos mó ná leath de na ceachtanna níor tugadh aon 

aird ar dhifreáil an ábhair chun freastal ar riachtanais 

éagsúla na bhfoghlaimeoirí  
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4.3  Ceistiúchán  
Bhí ceistiúchán ar cheann de na straitéisí ba mhinice a 

úsáideadh chun seiceáil a dhéanamh ar fhoghlaim agus 

chun í a éascú. Mar sin féin, thug fianaise sna tuairiscí 

le fios gur athraigh cáilíocht agus éifeachtúlacht na 

straitéisí ceistiúcháin beagán idir scoileanna, agus 

laistigh dóibh fiú. I bhformhór na gceachtanna, úsáideadh 

ceisteanna ísealoird beagnach go heisiatach. Luadh dea-

chleachtas i dtuairiscí nuair a bhí réimse straitéisí ceistiúcháin i 

gceachtanna. Chomh maith le ceisteanna dúnta agus 

ísealoird nár leag béim ach ar athmheabhrú feasachta, 

chuimsigh roinnt ceachtanna forálacha chun ceisteanna 

oscailte a úsáid, áit a cuireadh dúshlán faoi na daltaí anailísiú, 

léirmhíniú, measúnú agus forfheidhmiú a dhéanamh ar eolas 

ón gceacht. Ba léir do na cigirí go raibh scóip le haghaidh 

forbartha sa mhéid seo. Moladh tipiciúil ba ea:  
 

Ba chóir béim níos mó a leagan ar chuimsiú agus 

ar fhorbairt na gceisteanna ardoird i gceachtanna 

uile, d’fhonn dúshlán níos mó a chur faoi dhaltaí ag 

gach leibhéal.  
 
 

I bhformhór na gcásanna, nuair a cuireadh ceist dhírigh 

an múinteoir an cheist ar dhalta ar leith de ghnáth. Bhí 

an modh ceistiúcháin seo níos fearr ná ceistiúchán 

cuimsitheach, a spreag freagraí na daltaí go minic 

tabhairt faoi fhreagairt chomhuaineach.  

 
 
 
 
 
 
 

Ba chóir an cleachtas seo a dhímholadh, toisc go 

gcailltear an freagra ceart go minic i sruth d’fhreagraí 

plúchta, agus dá bharr sin bíonn sé an-deacair leibhéal 

tuisceana agus foghlama aonair a chinneadh. Tá sé 

tábhachtach i gcónaí a chinntiú go scaiptear ceisteanna go 

maith i measc ball uile an ranga. Éascóidh aird ar 

chineálacha agus stíleanna ceisteanna próiseas na 

difreála i ranganna cumais mheasctha trí rannpháirtíocht 

ghníomhach na ndaltaí uile a spreagadh. Tharraing 

tuairiscí aird ar roinnt dea-chleachtas freisin maidir le 

“ham-feithimh” tar éis ceist a chur. Cuireadh an méid seo 

a leanas in iúl i dtuarascáil amháin:  
 

Bhí úsáid “an ama-feithimh” tábhachtach chun a chinntiú 

go raibh go leor ama ag daltaí machnamh a dhéanamh ar 

an gceist agus a bhfreagra a fhoirmliú.  
 

I gcásanna ina raibh deacrachtaí ag daltaí freagra a 

thabhairt ar cheist a cuireadh, bhí múinteoirí ar an iomlán an-

spreagúil agus thug siad cúnamh dóibh lena bhfreagra, 

uaidh sin ag seachaint aon náire ar thaobh an dalta. I 

gceachtanna inar ghlac na daltaí páirt ghníomhach sa 

phróiseas foghlama bhí siad níos sásta, agus spreag a 

múinteoirí iad chun ceisteanna a chur, a lán díobh den 

chineál ardoird, chun a gcuid tuisceana féin a sheiceáil. 

Rinneadh saibhriú ar an bpróiseas foghlama sa chaoi seo 

agus ba cheart é seo a spreagadh. 
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Tréithe an dea-chleachtais  

 I roinnt ceachtanna bhí an deis chun ceisteanna i stíl 

oscailte a úsáid d’fhonn forbairt oilteachtaí 

smaointeoireachta ardoird a spreagadh  

 Cuireadh ceisteanna agus ansin díríodh iad ar dhalta 

ar leith i bhformhór na gceachtanna  

 Baineadh roinnt úsáide maith as “am-feithimh”  
 

Ábhair imní  

 Bhí cáilíocht agus éifeachtacht na straitéisí 

ceistiúcháin athraitheach idir scoileanna agus laistigh 

díobh  

 I bhformhór na gceachtanna úsáideadh an iomarca 

ceisteanna ísealoird  

 
 
 
 
 
 
 

4.4  Obair chúrsa phraiticiúil  
Tá próiseas an choimre dearaidh mar chuid dhílis de mhórán 

den obair chúrsa agus den obair thionscadail. (Pléitear é seo i 

mír 3.2.3 thuas).  

 

Rinneadh cur síos go raibh eagrú agus feidhmiú gach gné 

den obair chúrsa phraiticiúil ar fheabhas in aon tríú de 

thuairiscí. Nuair a bhí an cleachtas ar fheabhas, bhí 

caighdeán scileanna na ndaltaí an-ard go ginearálta. Cuireadh 

dúshlán faoi dhaltaí agus spreagadh iad chun forbairt a 

dhéanamh ar a gcuid scileanna, agus cothaíodh agus 

spreagadh cruthaitheacht agus úrnuacht.  

 

Thug na cigirí aird ar shamplaí de chleachtas sár-mhaith sna 

ceachtanna praiticiúla staidéar bhia, áit ina raibh béim shoiléir 

ar fhorbairt scileanna praiticiúla na ndaltaí. Bhí dea-

chleachtas le feiceáil nuair a bhí an fócas ar theagasc 

agus ar fhoghlaim agus ní ar mhias a chríochnú amháin, 

agus nuair a bhí an t-eolas teoiriciúil ábhartha 

comhtháite le próisis phraiticiúla. Ba mhinic a thug na cigirí 

faoi deara gur  
 

éascaíodh forbairt scileanna praiticiúla na ndaltaí trí chur 

chuige céimithe nuair a bhí treoir shoiléir an mhúinteora 

agus míniú agus léiriú na bpróiseas príomha agus 

scileanna nua ag céimeanna cuí sa cheacht.  
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Bhí fianaise go raibh scóip éigin ann le haghaidh 

forbartha maidir leis an obair chúrsa phraiticiúil i 25% de 

na ceachtanna. I roinnt bheag cásanna bhí cleachtas 

neamh-éifeachtach. Maidir leis an réimse staidéar bhia 

ach go háirithe, ba chóir glacadh le samplaí an dea-

chleachtais thuasluaite do cheachtanna praiticiúla um 

obair chúrsa ar fad.  

 

Chomh fada agus is féidir, ba chóir an chéim 

measúnaithe a chuimsiú go foirmiúil i gceachtanna 

praiticiúla d’fhonn deis a sholáthar do dhaltaí na 

scileanna measúnaithe atá riachtanach do na scrúduithe 

praiticiúla a fhorbairt. De réir comhairle na gcigirí 

bhainfeadh na daltaí i bhformhór na gcásanna tairbhe as 

níos mó treorach ar, agus taithí sna scileanna 

measúnaithe agus meastóireachta criticiúla.  

 

Thug tuairiscí faoi deara gur tharla sé i roinnt bheag cásanna gur 

thaispeáin iriseáin obair chúrsa na ndaltaí nach raibh cuid acu 

eolach go hiomlán ar na critéir measúnaithe i ndáil le tionscadail 

na hoibre cúrsa praiticiúla um staidéar bhia na 

hArdteistiméireachta. Ba chóir do mhúinteoirí a chinntiú go 

gcomhlíonann daltaí na critéir measúnaithe mar a 

ndéantar cur síos orthu in iriseán na hoibre cúrsa. Tá 

níos mó tacaíochta agus treorach le fáil sa cháipéis 

Scrúdú na hArdteistiméireachta, Eacnamaíocht Bhaile - 

Eolaíoch agus Sóisialta, Bunriachtanais Obair Chúrsa. 

Tá réimse eiseamláirí d’obair chúrsa phraiticiúil staidéar 

bhia ar fáil freisin ar shuíomh gréasáin na Seirbhíse 

Tacaíochta don Eacnamaíocht Bhaile.  

 
 
 
 
 
 
 

Mhol formhór na dtuairiscí raon agus ardchaighdeán na 

hoibre tionscadail, mar aon le leibhéal na húrnuachta, 

dearaidh agus cruthaitheachta, sna trí staidéar roghnach 

don Teastas Sóisearach. Bhí dearadh agus ceardaíocht ar 

an rogha ba choitianta i measc na ndaltaí. Cuireadh an méid 

seo a leanas in iúl i dtuarascáil amháin:  
 

Sa réimse dearaidh agus ceardaíochta, chomhlíon daltaí 

raon leathan rudaí úrnua agus sár-chruthaitheach bunaithe 

ar éagsúlacht ceardaíochta lenar áiríodh: cniotáil, obair 

phaistí, cuilteáil, appliqué, cróiseáil, trasghreim agus 

bróidnéireacht.  
 

Ar an iomlán, bhí fianaise d’fhorbairt incriminteach ar 

scileanna na ndaltaí de réir a leibhéil agus a gcumais. In 

18% de na tuairiscí, áfach, luaigh na cigirí réimsí le 

haghaidh forbartha maidir leis na staidéir roghnacha. 

Sna moltaí tipiciúla áiríodh:   
 

Tarraingítear aird ar thábhacht naisc shoiléir le forbairt linbh 

san obair thionscadail don rogha cúraim leanaí.  
 
Moltar cur chuige bunaithe níos mó mórthimpeall ar an dalta 

don dearadh agus ceardaíocht, go háirithe maidir leis an 

gceardaíocht roghnaithe agus comhlíonadh an fhillteáin 

tacaíochta. Ba chóir do mhúinteoirí daltaí a spreagadh 

agus tacú leo i bhforbairt bhreise a gcuid cruthaitheachta 

agus úrnuachta san anailís, léirmhíniú agus measúnú den 

choimre dearaidh.  

 

Leis an obair thionscadail á comhlíonadh i ngach ceann den 

trí staidéar roghnach don Teastas Sóisearach, ba chóir do  
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mhúinteoirí agus daltaí aird chúramach a thabhairt ar na 

treoirlínte don obair thionscadail staidéir roghnaigh sa 

cháipéis Scrúdú an Teastais Shóisearaigh - Treoirlínte don 

Eacnamaíocht Bhaile á heisiúint ar bhonn bliantúil ag 

Coimisiún na Scrúduithe Stáit. De réir comhairle na gcigirí 

freisin is fachtóir ríthábhachtach é leibhéal cuí treorach agus 

idirghabhála ón múinteoir i ngnéithe praiticiúla uile d’obair 

chúrsa an tsiollabais.  
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Rinneadh cur síos go raibh eagrú agus forfheidhmiú 

gach gné den obair chúrsa phraiticiúil ar fheabhas in 

aon tríú de na tuairiscí  

 Moladh raon agus ardchaighdeán na hoibre 

tionscadail don Teastas Sóisearach i bhformhór na 

dtuairiscí  

 

Ábhair imní  

 I 25% de cheachtanna na hoibre cúrsa praiticiúla 

leagadh an béim ar an táirge a chríochnú, le heaspa 

airde ar an bpróiseas féin  

 Bhí níos mó treorach ar, agus taithí sna, scileanna 

measúnaithe agus anailíse criticiúla ag teastáil ó 

dhaltaí i bhformhór na gceachtanna  

 I líon beag scoileanna bhí leibhéal treorach agus 

idirghabhála míchuí ón múinteoir i ngnéithe áirithe 

den obair chúrsa phraiticiúil  

 
 
 
 
 
 
 

4.5  Cáilíocht na foghlama  
 

I rith na gcuairteanna seomra ranga, bhí daltaí páirteach 

in éagsúlacht gníomhaíochtaí a thug fianaise ar a gcuid 

dul chun cinn maidir le foghlaim. I níos mó ná 75% de na 

tuairiscí, tugadh idir ardcháilíocht foghlama agus foghlaim 

rí-éifeachtúil faoi deara. Ba shoiléire fianaise na foghlama 

nuair a bhí ionchais arda ag múinteoirí dá ndaltaí agus 

nuair a spreagadh agus a cuireadh dúshlán faoi na 

daltaí chun páirt a ghlacadh sa phróiseas foghlama 

agus chun a bpoitéinseal iomlán a bhaint amach sa 

chaoi sin. Thug na tuairiscí a lán samplaí d’fhoghlaim aonair 

agus chomhoibritheach éifeachtach faoi deara. Chuir úsáid 

éifeachtach d’éagsúlacht na modheolaíochtaí teagaisc, treoir 

shoiléir ón múinteoir, monatóireacht agus measúnú 

críochnúil na hoibre, mar aon le soláthar aiseolais 

chuiditheach, go léir le hardcháilíocht foghlama.  

 

Sa chuid is mó de na ceachtanna thug idirchaidreamh 

na gcigirí le daltaí agus an bhreathnóireacht a 

ndearnadh ar ghníomhaíochtaí an tseomra ranga 

fianaise go raibh feasacht agus tuiscint mhaith ag daltaí 

ar na coincheapa agus na próisis i ndáil leis na topaicí á 

dteagasc. Bhí tromlach na ndaltaí inniúil agus 

muiníneach i léiriú na feasachta agus scileanna. I 

gcásanna dá leithéid bhí daltaí díograiseach freisin, le 

cuspóir cinnte acu agus iad i mbun a gcuid oibre agus 

léirigh siad cur chuige dearfach i leith an ábhair. 
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Fuair na cigirí fianaise ar fhoghlaim freisin trí bheith ag 

breathnú ar obair na ndaltaí. Cuireadh an méid seo a leanas 

in iúl i dtuarascáil amháin:  
 

Léirigh breathnóireacht ar chóipleabhair, leabhair nótaí 

agus fillteáin na ndaltaí, ar iriseáin na hoibre cúrsa 

praiticiúla agus an obair thionscadail dul chun cinn maith 

in obair theoirice agus phraiticiúil, mar aon le hobair a 

bhí ar chaighdeán oiriúnach.  
 

I roinnt cásanna, nuair a bhí rannpháirtíocht na ndaltaí 

lag agus gur shoiléir nár thuig siad an méid a bhí ar siúl 

sa cheacht, bhí méid áirithe gnéithe coitianta le feiceáil. 

Ina measc seo áiríodh spleáchas rómhór ar theagasc i 

stíl léachtóireachta, ceachtanna a bhí sprioctha ar 

leibhéal míchuí, agus iarrachtaí chun an iomarca a 

chlúdach i rith an cheachta. I líon beag ceachtanna bhí 

easpa cur chuige forbartha i ndáil le foghlaim agus 

easpa airde ar sheiceáil a dhéanamh ar thuiscint na 

ndaltaí ar ábhar agus próisis. Sna moltaí tipiciúla áiríodh:  
 

Ba chóir am a choimeád i gcónaí le seiceáil go dtuigeann 

daltaí coincheapa agus próisis lárnacha á dteagasc. Ba 

chóir go dtarlódh sé seo i gcaitheamh na gceachtanna 

agus ag deireadh.  
 

I níos lú ná leath de thuairiscí bhí fianaise den dea-

chleachtas ar thaobh na ndaltaí maidir le córas stórála 

córasach a fhorbairt d’ábhair cosúil le nótaí agus bileoga eolais 

na gceachtanna. Mhol na cigirí gur cheart daltaí a 

spreagadh chun doiciméid uile dá leithéid ó cheachtanna  

 
 
 
 
 
 
 

a chomhdú ar bhealach córasach. Chinnteodh sé seo go 

mbeadh sé éasca teacht ar an obair go léir i ndáil le gach 

topaic agus ba cheart go mbeadh sé ina uirlis 

athbhreithnithe úsáideach do dhaltaí.  
 
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Leag múinteoirí ionchais arda, agus spreagadh agus 

cuireadh dúshlán faoi dhaltaí chun páirt ghníomhach 

a ghlacadh sa phróiseas foghlama i níos mó ná 75% 

de cheachtanna  

 Sa chuid is mó de na ceachtanna, bhí feasacht agus 

tuiscint mhaith ag daltaí ar na coincheapa agus na 

próisis á dteagasc  

 Bhí tromlach na ndaltaí inniúil agus muiníneach i 

léiriú feasachta agus scileanna  

 Sheiceáil formhór na múinteoirí tuiscint agus foghlaim na 

ndaltaí i gcaitheamh na gceachtanna  

Ábhair imní  

 I roinnt cásanna bhí spleáchas rómhór ar theagasc i stíl 

léachtóireachta, agus mar thoradh air sin bhí beagán 

rannpháirtíochta gníomhaí ó dhaltaí  
 Bhí roinnt beag ceachtanna dírithe ar leibhéal míchuí  
 Bhí easpa airde ar sheiceáil a dhéanamh ar thuiscint 

na ndaltaí ar ábhar agus próisis i líon beag 

ceachtanna 
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4.6  Timpeallacht an tseomra 

ranga  
Tagraíonn “timpeallacht an tseomra ranga” don 

timpeallacht fhisiciúil sna seomraí ranga ar tugadh cuairt 

orthu maraon leis an gcaidreamh agus leis an atmaisféar 

idir daltaí agus múinteoirí ina seomraí ranga. Bhí sé 

suntasach gur thug tromlach na dtuairiscí cur síos ag 

léiriú go raibh timpeallacht an tseomra ranga don 

Eacnamaíocht Bhaile sármhaith, fad is a ndeachaigh an 

cur síos ar na cinn eile i raon ó sásúil go dtí go maith. 

Mhol na cigirí an líon mór múinteoirí eacnamaíocht bhaile 

a d’oibrigh go dícheallach chun atmaisféar a chruthú do 

dhaltaí a bhí cabhrach dá gcuid foghlama.  

 

Bhí bainistíocht seomra ranga sármhaith soiléir sa chaoi 

ina ndearnadh bainistiú ar dhaltaí agus ar na 

gníomhaíochtaí foghlama. Baineadh úsáid as focail ar 

nós slán, tacúil, urramach agus comhbhách chun cur síos 

a dhéanamh ar atmaisféar an tseomra ranga, agus rinne 

tuairiscí tagairt don chaidreamh an-dearfach idir daltaí 

agus a múinteoirí. Bhí go leor fianaise de mhúinteoirí ag 

soláthar deiseanna do dhaltaí chun cabhair agus soiléiriú 

ar leith a iarraidh i mbealach frithbhagrach, tacúil. I 

bhformhór na gcásanna, spreagadh rannpháirtíocht na 

ndaltaí agus fáiltíodh roimpi go croíúil, agus moladh iad 

dá gcuid iarrachtaí agus rathúlachtaí. Bhí na buntáistí a 

bhaineann le múinteoirí ag léiriú a gcuid díograise agus 

taitnimh féin i leith an ábhair soiléir i go leor cásanna.  

 
 
 
 
 
 
 

Sa chuid is mó de na scoileanna cruthaíodh timpeallacht 

foghlama spreagúil saibhir i bprionta trí húsáid éifeachtach a 

bhaint as cláir fógraí, póstaeir oideachais agus obair 

thionscadail na ndaltaí a thaispeáint, agus taispeántais 

fótagrafach. I roinnt cásanna bhí na taispeántais nasctha 

leis an topaic a bhí á theagasc agus úsáideadh iad mar 

acmhainn i rith ceachtanna. Mhol na cigirí an cleachtas 

seo mar a bhfaca siad é. Ba chóir cruthú timpeallachta 

saibhir i bprionta a leathnú chuig na seomraí ranga 

sainiúla ar fad, mar tugadh faoi deara gur sna cistineacha 

amháin a tharla sé seo uaireanta. I roinnt cásanna bhí gá leis 

na taispeántais a rothlú ar bhonn níos rialta. 
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Bhí an timpeallacht foghlama i bhformhór na seomraí 

ranga ar fheabhas  

 Sna ceachtanna go léir beagnach ghlac na múinteoirí 

le cur chuige dearfach agus spreagúil, agus bhí 

caidreamh an-mhaith idir daltaí agus múinteoirí 

 Cruthaíodh timpeallacht spreagúil saibhir i bprionta  

ann sa chuid is mó de na seomraí ranga  
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5.1  Modhanna measúnaithe  
Eilimint thábhachtach ba ea measúnú i ndáil le go leor 

den teagasc agus den fhoghlaim a breithníodh, agus 

rinneadh cur síos ar an gcleachtas maidir le measúnú na 

hEacnamaíochta Baile mar rud éifeachtach sa chuid is 

mó de na scoileanna. Rinne níos mó ná 25% de na tuairiscí 

cigireachta tagairt don sárchleachtas sa réimse seo. Sna 

scoileanna seo baineadh úsáid as réimse modhanna 

measúnuithe a léirigh cuspóirí measúnuithe an tsiollabais chuí 

chun monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn agus ar 

inniúlacht na ndaltaí.  

 

Léirigh tuairiscí na gcigirí go raibh scóip le haghaidh forbartha 

maidir leis na modhanna measúnaithe a úsáideadh don 

Eacnamaíocht Bhaile i 25% de na scoileanna. I dtromlach na 

gcásanna dréachtaíodh polasaí measúnaithe don 

Eacnamaíocht Bhaile. Sa chuid is mó de na cásanna, 

áfach, ní raibh tionchar ag an bpolasaí scríofa ar chleachtas 

maidir le measúnú ar dhul chun cinn na ndaltaí.  

 

Mhol na cigirí go raibh forbairt bhreise agus measúnú 

leanúnach ag teastáil ó a lán de na polasaithe measúnuithe. Ba 

chóir go saineofaí, ach go háirithe, minicíocht an 

mheasúnaithe, tomhas ama, agus modhanna measúnuithe a 

bhaineann le gach grúpa bliana. Cé gur léirigh líon beag 

tuairiscí roinnt airde ar dhifreáil sa mheasúnú, ní mór breis 

iniúchta agus forbartha a dhéanamh sa réimse seo.  

 
 
 
 
 
 
 

Bhí roinnt sárshamplaí den mhonatóireacht agus den 

mheasúnú ar scileanna na ndaltaí i gcomhchodanna praiticiúla 

na siollabas. Sa chuid is mó de na cásanna, áfach, bhí sé seo 

srianta do mheasúnú na scileanna cócaireachta agus bia 

amháin. Mhol na cigirí do ranna ábhair gur chóir go n-

áireofaí measúnú de chomhchodanna uile na siollabas a 

oiread agus is féidir sa mheasúnú ar dhul chun cinn na 

ndaltaí san Eacnamaíocht Bhaile. Ba chóir go n-áireodh sé 

seo an obair phraiticiúil agus an obair thionscadail agus, nuair 

is cuí, go soláthrófaí deiseanna chun an próiseas dearaidh a 

chuimsiú. Sholáthródh an cur chuige seo, agus an marc 

comhiomlán a bheadh mar thoradh air, táscaire níos cruinne ar 

dhul chun cinn na ndaltaí san ábhar chomh maith le cleachtadh 

do na scrúduithe teastais. Luaigh tuarascáil amháin:  
 

Cuireann measúnú an chomhchoda teoiriciúil amháin, 

mar shampla, srian ar an éagsúlacht leathan de thorthaí 

foghlama á ngnóthú ag daltaí.  
 
 

Bhí sé spreagúil aird a thabhairt ar an gclaonadh 

méadaitheach i ndáil le measúnú comónta a sholáthar do gach 

grúpa bliana sna scrúduithe inmheánacha ag deireadh na 

bliana. Moltar sa chás nach bhfuil a leithéid á dhéanamh 

cheana féin, gur cheart do gach scoil glacadh leis an gcur 

chuige seo. I dtromlach na scoileanna ba léir an dea-chleachtas 

nuair a bhí na páipéir scríofa do na scrúduithe inmheánacha 

bunaithe ar fhormáid agus ar stíl na scrúduithe teastais cuí. 

Tugann an cleachtas seo oiliúint do dhaltaí i bhforbairt 

theicnící scrúduithe, ar nós tomhas ama agus 
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doimhneacht na déileála riachtanach chun ceisteanna i stíl 

an scrúdaithe a fhreagairt.  

 

Is fiú a thabhairt faoi deara gur chóir go mbeadh tuairiscí 

na bpríomhscrúdaitheoirí agus na scéimeanna marcála a 

ghabhann le hiarscrúduithe, arna n-eisiúint ag Coimisiún 

na Scrúduithe Stáit, mar fhoinse faisnéise úsáideach do 

mhúinteoirí agus do dhaltaí araon. Féadfar iad seo a 

íoslódáil ag www.examinations.ie.  
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Bhí polasaí measúnaithe don Eacnamaíocht Bhaile i 

dtromlach na scoileanna  

 Léirigh an réimse modhanna measúnuithe a 

úsáideadh i 25% de scoileanna cuspóirí measúnuithe 

na siollabas  

 Bhí páipéir scríofa do scrúduithe inmheánacha 

bunaithe ar stíl agus ar fhormáid na bpáipéar 

scrúduithe teastais i dtromlach na gcásanna  
 

Ábhair imní  

 Sa chuid is mó de na cásanna ní raibh tionchar ag na 

polasaithe measúnuithe scríofa ar an gcleachtas 

maidir le measúnú ar dhul chun cinn na ndaltaí  
 I níos lú ná leath de scoileanna ní dhearna réimse na 

modhanna measúnaithe a úsáideadh measúnú ar 

chomhchodanna uile na siollabas

 
 
 
 
 
 
 

5.2  Obair bhaile  
Cuireann obair bhaile an deis ar fáil do dhaltaí an obair ata 

déanta sna ceachtanna a chur i bhfeidhm agus a threisiú 

agus éascaítear iad i ndáil le scileanna taighde agus 

foghlaim neamhspleách a fhorbairt. Moladh an cleachtas i 

ndáil le polasaí obair bhaile comhaontaithe don Eacnamaíocht 

Bhaile a fhorbairt, bunaithe ar pholasaí obair bhaile na scoile, i 

dtromlach na dtuairiscí. Cé go raibh sárchleachtas maidir le 

cur i bhfeidhm roinnt polasaithe obair bhaile, cuireadh 

comhairle ar an gcuid is mó de na ranna ábhair athbhreithniú 

a dhéanamh ar an bpolasaí obair bhaile don Eacnamaíocht 

Bhaile, chun a chinntiú go raibh cleachtadh á chur i gcrích i 

gcomhréir leis an gcáipéis scríofa.  

 

Rinne na tuairiscí uile tagairt don obair bhaile a tugadh go 

rialta, a tugadh i gcodanna sách móra uaireanta, mar chuid 

lárnach de cheachtanna na heacnamaíochta baile. Mar sin 

féin, léirigh breithniú ar chóipleabhair na ndaltaí neart 

éagsúlachta i gcineál agus in oiriúnacht na hoibre baile a 

tugadh. Cé go ndearna formhór na dtuairiscí cur síos ar an 

gcleachtas i ndáil leis an obair bhaile mar rud éifeachtach, níor 

léirigh ach líon beag go raibh an cleachtas sármhaith. Ar an 

taobh eile den scéal, léirigh níos mó ná 33% de na 

tuairiscí go raibh scóip le haghaidh forbartha, agus i 

roinnt cásanna bhí droch-chleachtais sa réimse seo.  

 

Sa chás go raibh sárchleachtas i gceist, ba léir gur pleanáladh 

an obair bhaile go cúramach chun an obair a rinneadh sna  
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ceachtanna a chomhlánú. Tugadh obair bhaile ag deireadh na 

gceachtanna de ghnáth. Mar rogha eile, d’fhéadfaí aird na 

ndaltaí a dhíriú ar bhonn níos soiléire ar an gceacht nuair 

a tugtar an obair bhaile ag tús na gceachtanna.  

 

Tharraing níos mó na leath de na tuairiscí aird ar an bhfíric 

gur ceisteanna ísealoird ba ea tromlach na gceisteanna a 

tugadh don obair bhaile. Thug na cigirí faoi deara, ach go 

háirithe, claonadh méadaitheach chun úsáid a bhaint as na 

cleachtaí i leabhar saothair na ndaltaí a ghabhann leis an 

téacsleabhar mar bhunús le go leor den obair bhaile. Cé go 

raibh fiúntas éigin ag baint leis an leabhar saothair a 

úsáid chun athchuimhneamh eolais a fhíorú, sa chuid is 

mó de na cásanna thras-scríobh na daltaí na freagraí 

díreach ón téacsleabhar, agus dá bhrí sin íoslaghdaíodh 

an poitéinseal foghlama, lena n-áirítear deiseanna do 

thaighde neamhspleách.  

 

Thug roinnt tuairiscí aird freisin ar an mbéim sa tsraith 

shinsearach ar daltaí a sholáthar le neart cleachtadh, 

beagnach go hiomlán ar cheisteanna freagraí gearra, le béim 

níos lú ar stíleanna ceiste ó roinn B agus C de pháipéar 

scrúdaithe na hArdteistiméireachta san ardleibhéal agus sa 

ghnáthleibhéal araon. Moladh go dtabharfaí aghaidh ar an 

gcleachtas seo ionas go bhforbródh na daltaí uile na 

scileanna anailíse cuí chun a leithéid de cheisteanna a 

fhreagairt.   

 
 
 
 
 
 
 

Bhí fianaise shoiléir ann freisin de neart éagsúlachta i 

ndáil le monatóireacht ar an obair bhaile, ag éagsúlú ó tic 

nó síniú chuig roinnt marcála agus ráiteas ar 

ardcháilíocht. Luaigh tromlach na dtuairiscí, cé gur sannadh 

líon suntasach obair bhaile, go raibh sé deacair uaireanta 

fianaise a aimsiú ar conas a rinneadh monatóireacht nó 

anótáil ar an obair bhaile, agus an fhoghlaim a d’eascair as 

ach go háirithe. Mhol tuarascáil amháin:  
 

Bíonn aiseolas ar a gcuid dul chun cinn ag teastáil ó dhaltaí 

ionas gur féidir leo féin agus a múinteoir aon easnamh a 

aithint ina gcuid feasachta, tuisceana agus scileanna.  
 
Tugann an fhianaise seo le tuiscint go soiléir go bhfuil sé 

riachtanach cothromaíocht a bhaint amach idir an méid obair 

bhaile a tugtar agus an cumas atá ann aiseolas a sholáthar do 

dhaltaí. Moltar dá bhrí sin go ndéanfadh múinteoirí iniúchadh 

ar an tslí is fearr chun an chothromaíocht seo a choinneáil, 

b’fhéidir trí dhíriú isteach ar chuspóir na hoibre baile a sanntar.  

 

I 25% de na scoileanna inar tugadh aird ar shárchleachtas, 

bhí fianaise de mharcáil mhionchúiseach, ag úsáid critéir 

mharcála comhchosúil leo siúd a mbaintear úsáid astu i 

scrúduithe teastais. I níos lú ná leath na dtuairiscí tugadh le 

tuiscint go raibh tús curtha ag na múinteoirí le cuid de na 

prionsabail i ndáil le measúnú don fhoghlaim (MdF) a  
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chur i bhfeidhm, go háirithe maidir le húsáid na marcála um 

“ráiteas amháin” agus soláthar aiseolais chuiditheach. Mhol 

na cigirí gur cheart do na ranna ábhair breis iniúchta a 

dhéanamh ar phrionsabail MdF. Tá a thuilleadh eolais ar fáil ar 

shuíomh gréasáin an NCCA (www.ncca.ie).  
 

Tréithe an dea-chleachtais  
 I dtromlach na scoileanna forbraíodh polasaí obair 

bhaile comhaontaithe don ábhar   
 I ngach cás sannadh obair bhaile go rialta  
 Baineadh úsáid as critéir mharcála na scrúduithe 

teastais i ndáil le hobair na ndaltaí a mharcáil i 25% de 

chásanna  
 Tugadh aird ar chur i bhfeidhm na bprionsabal i ndáil le 

measúnú don fhoghlaim i níos lú ná leath na dtuairiscí  

 

Ábhair imní  

 Sa chuid is mó de na cásanna, ní raibh an cleachtas 
maidir le hobair bhaile á chur i gcrích de réir an 
pholasaí scríofa  

 Bhí neart éagsúlachta i gcineál agus in oiriúnacht na 
hoibre baile a sannadh, agus bhí scóip le haghaidh 
forbartha sa réimse seo i níos mó ná trian de 
scoileanna  

 I níos mó ná leath na scoileanna, bhí tromlach na 
gceisteanna a sannadh mar obair bhaile ar chineál 
ísealoird  

 I dtromlach na gcásanna, bhí sé deacair fianaise a 
aimsiú ar conas a rinneadh monatóireacht agus anótáil 
ar an obair bhaile, agus an fhoghlaim a d’eascair as 
ach go háirithe  

 
 
 
 
 
 
 

5.3  Monatóireacht ar éachtaí 

na ndaltaí 
Thug na cigirí faoi deara go raibh sárchleachtas i 

monatóireacht ar éachtaí na ndaltaí in aon trian de na 

scoileanna. I gcásanna dá leithéid choimeád na múinteoirí 

taifid mhionchúiseach de thinreamh, d’obair bhaile, d’iompar 

agus de thorthaí na measúnuithe foirmiúil agus 

neamhfhoirmiúil go léir. Dé ghnáth rinneadh iad seo a 

thaifeadadh in irisí na múinteoirí. Sa chás inar coimeádadh 

taifid chruinn na n-éachtaí, bhí an t-eolas thar a bheith 

úsáideach chun próifíl a sholáthar ar dhul chun cinn na ndaltaí 

thar am, uaireanta thar an tsraith shóisearach nó shinsearach 

ina iomláine. Ghníomhaigh sé mar bhunús freisin don 

aiseolas agus don chomhairle maidir le leibhéil scrúdaithe, i 

gcomhairle le daltaí agus a dtuismitheoirí. Moladh an aird 

seo a thugadh ar mhionphointí.  

 

Ba chúis díomá é a thabhairt faoi deara, i líon beag tuairiscí, 

go raibh monatóireacht ar éachtaí na ndaltaí teoranta do 

thorthaí a fuarthas sna scrúduithe inmheánacha dhá uair in 

aghaidh na bliana a thaifeadadh. Moltar go nglacfadh gach 

scoil le cur chuige críochnúil i ndáil le monatóireacht ar 

éachtaí na ndaltaí ag gach leibhéal.  

 

Sholáthair irisí na ndaltaí agus cruinnithe idir tuismitheoirí agus 

múinteoirí deiseanna rialta chun aiseolas a sholáthar. 

Cuireadh torthaí na measúnuithe foirmiúla in iúl do 

thuismitheoirí go rialta gach bliain. Thug líon beag  
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tuairiscí aird ar úsáid éifeachtach na gcártaí poist CSTS mar 

eiseamláir inmholta eile chun tuairisc a thabhairt do 

thuismitheoirí. Thug roinnt tuairiscí faoi deara:  
 

Tá múinteoirí tar éis glacadh leis an dea-chleachtas i ndáil 

le haiseolas béil duine le duine a thabhairt do dhaltaí ar 

bhonn rialta i ndáil lena gcuid dul chun cinn.  
 

I roinnt cásanna d’ullmhaigh múinteoirí tuairisc ghearr 

ar dhul chun cinn gach dalta san Eacnamaíocht Bhaile 

do na cruinnithe idir múinteoirí agus tuismitheoirí. 

Tugadh sárchleachtas faoi deara sa chás ina raibh bileog 

taifid san áireamh leis na tuairiscí dá leithéid a thug cur síos 

ar fheidhmíocht na ndaltaí i ngach comhchuid den siollabas a 

ndearnadh scrúdú orthu. Thug tuarascáil amháin an 

sárchleachtas seo a leanas faoi deara:  
 

Bhí baint ag daltaí lena gcuid dul chun cinn féin a rianú thar 

am faoi leith. In irisí na ndaltaí a breathnaíodh orthu, 

cuireadh bileog taifid ar fáil do dhaltaí ina fhéadfadh siad a 

gcuid éachtaí i ngach scrúdú ranga agus i measúnuithe 

foirmiúla a leagadh amach.  

 
 
 
 
 
 
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Rinneadh rianú sármhaith ar thinreamh, ar obair bhaile, 

ar iompar agus ar thorthaí de chuid measúnuithe 

foirmiúla agus neamhfhoirmiúla uile in aon trian de 

scoileanna  

 Baineadh úsáid as cártaí poist CSTS chun tuairisc a 

thabhairt do thuismitheoirí i líon beag scoileanna  
 

Ábhair imní  

 I líon beag cásanna bhí monatóireacht ar éachtaí na 

ndaltaí teoranta do scrúduithe inmheánacha dhá uair in 

aghaidh na bliana  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 0  



Caibidil 6  

 
 
 
 
 

Achoimre ar na príomhchinntí agus príomh-mholtaí  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 1  



Ag Breathnú ar Eacnamaíocht Bhaile  
 
 
 
 
 
 
 

Cáilíocht an tsoláthair don ábhar agus na 
tacaíochta scoile uile  

 

Príomhchinntí  

Bhí rochtain na ndaltaí ar Eacnamaíocht Bhaile ar fheabhas i 

28% de scoileanna.  

 

I mbeagnach gach scoil bhí an leithdháileadh ama don 

Eacnamaíocht Bhaile i gcomhréir le moltaí an tsiollabais.  

 

Bhí cáilíocht aitheanta san Eacnamaíocht Bhaile ag beagnach 

gach múinteoir.  

 

Bhí áiseanna leordhóthanacha agus dea-chothaithe don 

Eacnamaíocht Bhaile i bhformhór na scoileanna.  

 

Forbraíodh polasaí sláinte agus sábháilteachta sainiúil don 

ábhar i bhformhór na gcásanna.  

 

Cuireadh formhór na gceachtanna i gcrích le haird chúramach 

ar shláinte agus ar shábháilteacht.  
 

Moltaí 

Ba chóir go mbeadh sé de chuspóir ag lucht 

bainistíochta na scoile comhionannas rochtana ar 

Eacnamaíocht Bhaile a chinntiú do na daltaí go léir.  

 
 
 
 
 
 
 

Ba chóir úsáid na múinteoirí nach saineolaithe ábhair iad 

chun Eacnamaíocht Bhaile a theagasc a sheachaint a 

oiread agus is féidir.  

 

Ba cheart go mbeadh athbhreithniú agus leorgacht na n-

áiseanna speisialtóra mar chuid leanúnach de phleanáil 

forbartha na scoile i ngach scoil.  

 

Ba chóir do ranna ábhair a chinntiú go gcuimsíonn 

polasaithe sláinte agus sábháilteachta gnáthaimh shoiléire 

i ndáil le gach cineál ceachta.  

 

Cáilíocht na pleanála agus an ullmhúcháin  
 

Príomhchinntí  

Bhí ranna ábhair dea-bhunaithe agus dea-eagraithe sa chuid 

is mó de na scoileanna.  

 

I bhformhór na gcásanna rothlaíodh ról an chomhordaitheora 

idir na múinteoirí.  

 

Sna scoileanna go léir beagnach sholáthair na ranna ábhair 

agus múinteoirí aonair scéimeanna oibre. Bhí líon beag 

scéimeanna ar fheabhas, agus bhí beagnach leath díobh ar 

chaighdeán ard.  
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Sa chuid is mó de na cásanna baineadh úsáid den 

chéadscoth as TFC sa phróiseas pleanála.  

 

Díríodh ard-mholadh ar chaighdeán na n-acmhainní forbartha 

ag na múinteoirí eacnamaíochta baile i bhformhór na 

scoileanna.  
 

Moltaí 

Ba chóir do ranna ábhair a áireamh gurb é freastal ar 

riachtanais foghlama éagsúla na ndaltaí uile príomhaidhm 

phleanáil ábhair.  

 

D’fhonn cloí le riachtanais an tsiollabais, ba chóir croí 

chuid na scileanna teicstíle de shiollabais an Teastais 

Shóisearaigh a phleanáil agus a chur i bhfeidhm i 

ngach scoil.  

 

Ba chóir do mhúinteoirí a áireamh gur chóir an próiseas 

deartha a phleanáil mar chuid ríthábhachtach den obair 

chúrsa phraiticiúil agus den obair thionscadail ábhartha ar fad 

ó chéim luath sa tsraith shóisearach agus sa tsraith 

shinsearach.  

 

Bhí cáilíocht na pleanála agus an ullmhúcháin 

ghearrthéarmaigh ar fheabhas i gcás formhór na 

gceachtanna.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cáilíocht an teagaisc agus na foghlama  
 

Príomhchinntí 

Sonraíodh cleachtas idir éifeachtach agus ar fheabhas 

maidir le húsáid na modheolaíochtaí teagaisc i níos mó 

ná 75% de na tuairiscí.  

 

Roinneadh torthaí foghlama pleanáilte le daltaí i níos lú ná 

leath de na tuairiscí.  

 

Bhí an teagasc soiléir agus cruinn sa chuid is mó de na 

cásanna.  

 

Tuairiscíodh go raibh eagrú agus feidhmiú gach gné den 

obair chúrsa phraiticiúil ar fheabhas i dtrian na dtuairiscí.  

 

Ba shoiléire fianaise na foghlama nuair a leag múinteoirí 

ionchais arda dá ndaltaí, nuair a spreagadh na daltaí agus 

nuair a tugadh a ndúshlán páirt a ghlacadh sa phróiseas 

foghlama.  

 

Sheiceáil formhór na múinteoirí tuiscint agus foghlaim na ndaltaí 

i gcaitheamh na gceachtanna.  
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Moladh raon agus ardchaighdeán na hoibre tionscadail 

don Teastas Sóisearach i bhformhór na dtuairiscí.  

 

Bhí an timpeallacht foghlama i bhformhór na seomraí ranga 

ar fheabhas.  
 

Moltaí 

Ba chóir do mhúinteoirí torthaí foghlama atá sainmhínithe 

go soiléir a roinnt leis na daltaí ag tús na gceachtanna go 

léir.  

 

Sna háiteanna ina bhfuil modheolaíochtaí teagaisc 

traidisiúnta chun tosaigh, ba chóir aird a thabhairt ar 

thaiscéalaíocht, cuimsiú agus úsáid éifeachtach réimse níos 

leithne modheolaíochtaí teagaisc gníomhacha.  

 

Ba chóir do scoileanna uile breathnú ar phlean 

straitéiseach a fhorbairt chun TFC a chomhtháthú i 

dteagasc agus i bhfoghlaim san Eacnamaíocht Bhaile.  

 

Caithfear breis iniúchta agus forbartha a dhéanamh ar 

úsáid éifeachtach na difreála le linn teagaisc i scoileanna.  

 

Ba chóir béim níos mó a leagan ar chuimsiú agus ar 

fhorbairt na gceisteanna ar ord níos airde sna 

ceachtanna go léir.  

 

Ba chóir do mhúinteoirí a chinntiú go ndírítear na ceachtanna 

praiticiúla ar fad ar theagasc agus ar fhoghlaim agus a chinntiú 

go ndéantar feasacht teoiriciúil ábhartha a chomhtháthú leis na 

próisis phraiticiúla.  

 
 
 
 
 
 
 

Cáilíocht an mheasúnaithe  
 

Príomhchinntí  

Bhí polasaí measúnaithe agus polasaí don obair bhaile i ndáil 

leis an Eacnamaíocht Bhaile i bhformhór na scoileanna.  

 

Léirigh an réimse modhanna measúnuithe a úsáideadh 

i 25% de na scoileanna cuspóirí measúnuithe na 

siollabas.  

 

Bhí claonadh méadaitheach ann i ndáil le measúnú 

comónta a sholáthar do gach grúpa bliana sna 

scrúduithe inmheánacha ag deireadh na bliana.  

 

Bhí fianaise de choinneáil taifead den chéad scoth 

maidir le monatóireacht a dhéanamh ar éachtaí na 

ndaltaí i dtrian de na scoileanna.  

 

Bhí páipéir scríofa do scrúduithe inmheánacha bunaithe 

ar stíl agus ar fhormáid na bpáipéar scrúdaithe teastais 

i dtromlach na gcásanna. 
 

Moltaí  

Ba chóir do ranna ábhair a chinntiú go gcuireann 

polasaithe i leith obair bhaile agus measúnú eolas ar 

fáil don chleachtas maidir le dul chun cinn na ndaltaí a 

thomhas.   
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Ba chóir do ranna ábhair a chinntiú go ndéanann an réimse 

modhanna measúnaithe a úsáidtear measúnú ar ghnéithe 

uile na siollabas.  

 

Nuair atá obair bhaile á leagadh ba cheart go dtabharfaí aird 

ar an tábhacht a bhaineann le daltaí a sholáthar le roinnt 

deiseanna chun scileanna smaointeoireachta ardoird a 

fhorbairt.  

 

Ba chóir do mhúinteoirí iniúchadh a dhéanamh ar an slí is 

fearr chun cothromaíocht a choinneáil idir an líon obair 

bhaile a thugtar agus an inniúlacht chun aiseolas a 

sholáthar do dhaltaí.  

 

Ba chóir do ranna ábhair breis iniúchta a dhéanamh ar na 

prionsabail i ndáil le measúnú don fhoghlaim. 
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An Roinn Oideachais agus Eolaíochta  

Coimisiún na Scrúduithe Stáit  
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Ionad Náisiúnta do Theicneolaíocht san Oideachas  

Scoilnet  

Tionscnamh Pleanála le haghaidh Forbairt Scoile  

Seirbhís Tacaíochta Oideachais Speisialta  

Seirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal  
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