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Réamhfhocal  
 
 
 
 
 
 
 

Réamhfhocal  
 
 

Soláthraíonn eispéireas na Tíreolaíochta tuiscint do dhaltaí ar 
an domhan agus conas a athraíonn sé. Ceadaíonn an t-ábhar 
do dhaltaí próisis sa domhan fisiceach agus daonna a 
thuiscint agus díriú go speisialta ar a dtimpeallacht áitiúil féin. 
Déanann daltaí na Tíreolaíochta staidéar ar cheisteanna chomh 
éagsúil le himirce, bainistíocht tráchta, sraoilleáil uirbeach agus 
creimeadh ithreach. Déantar sintéisiú orthu seo agus ar 
mhórán ábhar eile faoi líon téamaí uileghabhálacha lena n-
áirítear forbairt inbhuanaithe, dearcaí dearfacha maidir leis na 
timpeallachtaí fisiceacha agus daonna agus saoránacht 
eolasach ghníomhach.  
 

 

Tá Tíreolaíocht curtha i gcomhthéacs eispéireas saoil an 
saoránaigh Éireannaigh, Eorpaigh agus domhanda ag 
siollabas Tíreolaíochta an Teastais Shóisearaigh agus na 
hArdteistiméireachta. Tagann daltaí i dteagmháil le ceisteanna 
áitiúla agus domhanda idirspleácha. Is scileanna don saol iad 
na scileanna a úsáidtear agus a chuirtear i bhfeidhm. Ní 
dhíríonn daltaí níos mó ar freagra a thabhairt ar an gceist 
tíreolaíochta traidisiúnta, Cén áit?. Ach anois ceistítear go 
muiníneach Céard?, Cén fáth? agus Cén fáth nach?.  
 

 

Soláthraíonn an tuarascáil seo, Ag Breathnú ar Thíreolaíocht, 
léargas mionsonraithe ar eispéireas na ndaltaí iar-bhunscoile 
ar Thíreolaíocht. Soláthraíonn sí anailís ar cháilíocht an  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

teagaisc agus na foghlama sna seomraí ranga tíreolaíochta ar 
fud na tíre. Dírítear ar sholáthar, roghnú, pleanáil agus 
measúnú na Tíreolaíochta inár scoileanna iar-bhunscoile 
chomh maith. Dearbhaíonn sí na dea-chleachtais a 
bhreathnaítear i seomraí ranga agus leagtar béim ar roinnt 
réimsí le feabhsú. Déantar scrúdú chomh maith ar fhorbairtí 
úrnua maidir le comhtháthú na dteicneolaíochtaí faisnéise 
agus cumarsáide (TFC) i dteagasc agus i bhfoghlaim na 
Tíreolaíochta agus ar éifeacht na n-acmhainní soláthartha do 
mhúinteoirí ag Seirbhís Tacaíochta Tíreolaíochta na 
hArdteistiméireachta atá i mbun oibre le múinteoirí ón mbliain 
2003 i leith.  
 

 

Beidh suim ag na múinteoirí Tíreolaíochta uile sa tuarascáil 
seo, chomh maith leo siúd atá i gceannas ar nó ag bainistiú 
scoileanna, agus iad siúd atá bainteach le hoideachas 
múinteora agus le seirbhísí tacaíochta scoile. 
 
 
 
 

Eamon Stack  
Príomhchigire  
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Ag Breathnú ar Thíreolaíocht  
 
 
 
 
 

1.1 Catagóirí agus cineálacha 

scoile a ndearnadh       

cigireacht orthu 

Tá an tuarascáil seo bunaithe ar na torthaí agus moltaí 
déanta ag cigirí i gcaoga scoil a ndearnadh cigireachtaí 
ábhair iontu idir Eanáir 2006 agus Deireadh Fómhair 2007. 
Tháinig na tuarascálacha anailísithe mar thoradh ar 
chigireachtaí a rinneadh mar chuid de mheasúnú na scoile-

uile (MSU) agus cigireachtaí ábhair neamhspleácha. Ar an 
iomlán tugadh cuairt ar 195 múinteoir, agus breathnaíodh 
agus rinneadh measúnú ar theagasc agus ar fhoghlaim i 
236 ceacht tíreolaíochta. Taispeántar na cineálacha 
scoileanna a áiríodh anseo thíos:  

 
 

 Cineál scoile   Líon      Sciar den sampla  
 Meánscoileanna deonacha 30  60%  

 Scoileanna an Choiste Gairmoideachais  12  24%  

 Scoileanna pobail agus cuimsitheacha 8 16%  

 Iomlán 50  100%  
 
 

Scoileanna de réir inscne   Líon      Sciar den sampla  
Scoileanna comhoideachais  29  58%  

Scoileanna buachaillí 9 18%  

Scoileanna cailíní 12  24%  

Iomlán 50  100%  

 
 
 
 
 

1.2 Struchtúr agus cuspóir na 

tuarascála  
Léiríonn Ag Breathnú ar Thíreolaíocht creat measúnaithe na 
cigireachta ábhair mar atá leagtha amach sa cháipéis Treoir 

don Chigireacht Ábhair ag an Dara Leibhéal (An Chigireacht, 
2004). Sa cháipéis úd déantar scrúdú agus anailís ar thorthaí 
agus moltaí na caoga tuarascálacha um chigireacht ábhair faoi 
na ceannteidil:  
 cáilíocht an tsoláthair don ábhar agus na tacaíochta 

scoile uile  
 cáilíocht na pleanála agus an ullmhúcháin  

 cáilíocht an teagaisc agus na foghlama  

 cáilíocht an mheasúnaithe.  
 
 

Déanann an tuarascáil díospóireacht agus iniúchadh ar na 
torthaí agus moltaí déanta ag na cigirí faoi gach ceann de na 
ceannteidil seo. Tarraingíonn an díospóireacht seo aird ar 
réimsí an dea-chleachtais agus ar ábhair imní agus úsáidtear 
sleachta ó thuarascálacha na cigireachta ábhair chun tacú leis 
na díospóireachtaí seo. Tugann an tuarascáil breac-chuntas 
chomh maith ar an rud a ghlacann na cigirí tíreolaíochta leis 
mar an dea-chleachtas i leith cleachtas agus foghlaim sa 
seomra ranga a fhorbairt agus a fheabhsú. Sa chaoi seo 
déantar iarracht múinteoirí agus ranna ábhair a chur i mbun 
comhagallaimh gairmiúil machnamhaigh maidir le soláthar, 
pleanáil, teagasc agus foghlaim agus measúnú na 
Tíreolaíochta. 
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1.3 Tíreolaíocht in iar-

bhunscoileanna  
Baineann Tíreolaíocht le pátrúin agus próisis sna 
timpeallachtaí fisiceacha agus daonna. Foghlaimíonn daltaí 
faoi na pátrúin agus próisis seo trí roinnt coincheapa 
riachtanacha a thuiscint agus trí scileanna tíreolaíocha a úsáid 
agus a chur i bhfeidhm. Léiríonn siollabais an Teastais 
Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta na coincheapa seo 
trí réimse cúinsí áitiúla, náisiúnta agus domhanda. Cuirtear na 
scileanna tíreolaíochta seo i bhfeidhm sa seomra ranga agus 
trí dhul i mbun imscrúdaithe tíreolaíochta agus obair allamuigh.  
 
Tá athbhreithnithe éagsúla déanta ar an gclár Tíreolaíochta ag 
leibhéal bunscoile, i siollabas an Teastais Shóisearaigh agus i 
siollabas na hArdteistiméireachta ón mbliain 1992 i leith. Chuir 
an t-athbhreithniú ag leibhéal na bunscoile an Tíreolaíocht faoi 
Oideachas Sóisialta, Comhshaoil agus Eolaíochta. Rinne 
siollabas athbhreithnithe an Teastais Shóisearaigh, a 
scrúdaíodh don chéad uair sa bhliain 1992, roinnt athruithe 
suntasacha leis an mbealach ina raibh an Tíreolaíocht á 
theagasc. Leagadh amach an siollabas athbhreithnithe mar 
shraith de phríomh-smaointe le hiniúchadh i gcúinsí áitiúla, 
náisiúnta agus domhanda.  
 
Rinneadh scrúdú ar shiollabas athbhreithnithe na 
hArdteistiméireachta don chéad uair sa bhliain 2006. Rinneadh 
struchtúrú ar an siollabas seo chun cur le siollabas an Teastais  

 
 
 
 
 
 
 

Shóisearaigh. Cuimsíonn sé sraith aonad lárnacha, 
toghthacha agus roghnacha agus áiríodh imscrúdú 
tíreolaíochta éigeantach. Mar thoradh ar na 
hathbhreithnithe seo ar fad ba chóir go bhfaigheadh 
daltaí oideachas tíreolaíochta struchtúrtha, srathaithe 
agus nasctha anois faoi mar a théann siad ar aghaidh 
tríd an bhunscoil agus an iar-bhunscoil.  
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Ag Breathnú ar Thíreolaíocht  
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Tíreolaíocht sa tsraith  
 shóisearach  

 

Taispeánann tuarascálacha cigireachta ábhair go soiléir go 
bhfuair Tíreolaíocht an-tacaíocht ó bhainistíocht na scoile i 
dtromlach suntasach na scoileanna. Bhí an Tíreolaíocht 
mar ábhar éigeantach do gach dalta sa tsraith 
shóisearach i ndaichead agus a seacht scoil as an 
caoga scoil a ndearnadh cigireachtaí iontu. Sa trí scoil 
eile, bhí an Tíreolaíocht ina ábhar roghnach ag leibhéal na 
sraithe sóisearaí. Gairmscoileanna a bhí i gceist le dhá 
cheann de na scoileanna seo agus meánscoil dheonach ba 
ea an ceann eile. Sa mheánscoil dheonach, cuireadh an t-
ábhar ar fáil gach dara bliain ag athrú le Stair. Sa cháipéis 
dar teideal Rialacha agus Cláir do Mheánscoileanna 
[Rules and Programmes for Secondary Schools] (An 
Roinn Oideachais agus Eolaíochta) léirítear go soiléir 
nach mór an Tíreolaíocht a áireamh i gclár na sraithe 
sóisearaí do mheánscoileanna deonacha agus gur chóir 
í a sholáthar do na daltaí go léir i ngach ceann de thrí 
bliana an chláir. I gcás na ngairmscoileanna tugadh 
rogha do na daltaí an t-ábhar a dhéanamh sa chéad 
bhliain. Cé go gceadaítear an cleachtas seo, is cúis 
aiféala é go bhféadfadh roinnt daltaí, nach roghnaíonn 
an t-ábhar, a gcuid oideachais tíreolaíochta a bheith 
slánaithe acu nuair a imíonn siad ón mbunscoil.  
 

Cuireadh na daltaí i ngrúpaí ranga cumais mheasctha 
sa tsraith shóisearach i dtromlach na scoileanna.

 
 
 
 
 
 
 

I líon beag scoileanna cuireadh na daltaí i ngrúpaí ranga 
sruthaithe nó bandáilte. Cé gur cleachtas reatha é seo 
laistigh de chomhthéacs, de chultúr agus de thraidisiún roinnt 
scoileanna, bhí sé mar ábhar imní do na cigirí go mbeadh 
rochtain ag na daltaí go léir ar an ábhar ag a rogha leibhéal, 
agus go háirithe iad siúd i ranganna sruthaithe nó bandáilte: 
níor chóir go mbeadh an rochtain úd teoranta de bharr eagrú 
ranga na scoile. Mhol tuarascáil amháin:  
 

D‟fhonn freastal ar bhonn níos éifeachtaí ar riachtanais na 

ndaltaí uile ba cheart athbhreithniú a dhéanamh ar an modh 
sruthaithe reatha um eagrú ranga mar bheart práinne.  

 
 

I mbeagnach gach cás, rinne na daltaí an t-ábhar agus é ar 
intinn acu an t-ardleibhéal a dhéanamh i scrúdú an Teastais 
Shóisearaigh. Ciallaíonn sé seo go bhféadfaí cinntí 
ciallmhara a dhéanamh faoin leibhéal scrúdaithe is oiriúnaí 
don dalta ag ardchéim sa tríú bliain den chlár. Go náisiúnta, 
suíonn thart ar 80% de dhaltaí scrúdú ardleibhéal an Teastais 
Shóisearaigh don Tíreolaíocht agus i mionlach beag 
scoileanna, ba chúis imní é do na cigirí nuair a chonacthas 
an líon ard daltaí ag tabhairt faoin ngnáthleibhéal. Mhol na 
cigirí socruithe scoile a chinntigh comhionannas rochtana ar an 
ábhar san ardleibhéal agus thug siad ardmholadh do 
scoileanna a raibh ionchais arda acu dá ndaltaí.  
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I bhformhór na scoileanna bhí raon leithdháilte na 
dtréimhse ranga idir dhá agus ceithre rang le formhór acu 
le leithdháileadh trí thréimhse ranga in aghaidh na 
seachtaine sa tsraith shóisearach. I gcásanna ina raibh 
an leithdháileadh chomh híseal le dhá thréimhse in 
aghaidh na seachtaine, molann tuarascálacha na gcigirí 
go mba chóir do bhainistíocht na scoile athbhreithniú a 
dhéanamh ar an leithdháileadh seo d‟fhonn é a mhéadú. 
B‟ábhar imní eile do na cigirí go mba chóir ceachtanna a 

scaipeadh i gcaitheamh na seachtaine agus mhol siad go 
mbeadh sé níos fearr gan na ceachtanna a chur lena 
chéile lá i ndiaidh lae.  

 
 
 
 
 
 
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Chuir beagnach gach scoil Tíreolaíocht ar fáil mar ábhar 
éigeantach sa tsraith shóisearach 

 Ba ranganna cumais mheasctha iad tromlach na ranganna 
tíreolaíochta 

 Bhí rochtain ag beagnach gach dalta ar an ábhar san 
ardleibhéal  

 I bhformhór na scoileanna, leithdháileadh trí thréimhse in 
aghaidh na seachtaine ar a laghad don Tíreolaíocht 

Ábhair imní 
 Níor cuireadh an Tíreolaíocht ar fáil mar ábhar roghnach 

ach i mionlach na scoileanna ag leibhéal na sraithe 
sóisearaí  

 Bhí rochtain ar Thíreolaíocht san ardleibhéal teoranta do 
mhionlach daltaí  

 Leithdháileadh níos lú ná trí thréimhse ranga in aghaidh 
na seachtaine don Tíreolaíocht i líon beag scoileanna  

 I roinnt scoileanna ní raibh na ceachtanna 
tíreolaíochta scaipthe amach go rialta ar an amchlár i 
gcaitheamh na seachtaine ach bhí siad „teanntaithe‟ 

le cheile lá i ndiaidh lae  
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2.2 Tíreolaíocht sa tsraith  
 shinsearach  

Sa tsraith shinsearach, féadfar an Tíreolaíocht a chur ar 
fáil le linn chlár na hIdirbhliana (IB) agus tá sí mar chuid 
de chláir na hArdteistiméireachta. Bhí an Tíreolaíocht mar 
chuid den chlár IB i dtromlach na scoileanna a ndearnadh 
cigireachtaí orthu. In a lán cásanna, cuimsíodh an Tíreolaíocht 
san IB mar mhodúl staidéir le haghaidh cuid den scoilbhliain. 
Bhí leithdháileadh ama an-éagsúil óna chéile ag Tíreolaíocht IB 
le tromlach na scoileanna ag soláthar idir dhá agus ceithre 
thréimhse ranga i gcaitheamh tréimhse ama an mhodúil. Cé 
go raibh plean IB cuí, scríofa agus suas chun dáta don 
Tíreolaíocht ag tromlach na scoileanna bhí sé mar ábhar 
imní do na cigirí go raibh mionlach suntasach gan a leithéid 
sin acu.  
 

 

I dtromlach mór de chásanna bhí cáilíocht chlár IB na 
Tíreolaíochta agus cáilíocht na modheolaíochtaí teagaisc 
agus na ngníomhaíochtaí a úsáideadh chun spéis na ndaltaí 
a mhúscailt go maith. Sna cláir IB áiríodh topaicí maidir le 
staidéar Eorpach, saincheisteanna comhshaoil, obair 
allamuigh agus scileanna tíreolaíochta. Chuir an-cuid cláir 
daltaí i dteagmháil le réimse ghníomhaíochtaí traschuraclaim. 
Cé go raibh eilimint oibre allamuigh suntasach san áireamh 
ina gclár Tíreolaíochta IB i thart ar leath de na scoileanna, ba 
chúis imní é nach raibh a leithéid fíor don leath eile.  

 
 
 
 
 
 
 

I thart ar aon cheathrú de na scoileanna, mhol na cigirí gur 
cheart breathnú ar an Tíreolaíocht a chur san aireamh sa 
chlár IB. Sna scoileanna ina raibh an Tíreolaíocht san 
áireamh acu ina gcláir IB bhain formhór na moltaí ó na cigirí le 
gné shuntasach scileanna tíreolaíochta a chuimsiú. Mhol 
roinnt bheag tuarascálacha comhtháthú na 
teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide (TFC) agus 
cuimsiú na hoibre tionscadail ionas go mbeadh páirt ag 
daltaí san ábhar. Spreag moladh amháin dá leithéid 
straitéisí a  
 

fhorbródh daltaí mar fhoghlaimeoirí neamhspleácha trí úsáid na 
hoibre tionscadail, [le húsáid] TFC le haghaidh taighde agus cur i 
láthair agus trí imscrúdú tíreolaíochta a dhéanamh b‟fhéidir sa 

cheantar áitiúil.  
 
 

Fuair na cigirí amach go raibh athbhreithniú ag teastáil don 
chlár don Tíreolaiocht i líon beag scoileanna toisc raibh 
riachtanais IB á gcomhlíonadh. Tugann Cláir na 

hIdirbhliana – Treoirlínte do Scoileanna [Transition Year 
Programmes – Guidelines for Schools] (An Roinn 
Oideachais agus Eolaíochta, 1994) agus Ciorclán M1/00 
breac-chuntas soiléir ar éagsúlacht na modheolaíochtaí 
foghlama, teagaisc agus measúnaithe le húsáid agus 
luann siad nár chóir don chlár díriú go hiomlán ar ábhar 
nó ar chur chúigí shiollabas na hArdteistiméireachta don 
ábhar. I roinnt scoileanna thug na cigirí faoi deara gur 
chríochnaigh na daltaí a rogha ábhar don 
Ardteistiméireacht roimh tabhairt faoin gclár IB. 
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Ceannaíodh téacsleabhair na hArdteistiméireachta chomh 
maith roimh an IB. Tugadh faoi deara chomh maith gur 
dhírigh an clár don Tíreolaíochta san IB ar chodanna 
suntasacha de shiollabas na hArdteistiméireachta a 
theagasc. Luaigh tuarascáil amháin dá leithéid:  
 

Bhí sé soiléir ón bplean IB agus ó bhreathnú ar an gcleachtas 
sa seomra ranga go bhfuil tromlach den chlár tíreolaíochta faoi 
thionchar ábhair shiollabas agus modheolaíochtaí teagaisc na 
hArdteistiméireachta nach bhfuil oiriúnach do réasúnaíocht 
agus do spiorad an chláir IB.  

 
 
Mhol an tuarascáil seo  
 

gur chóir do bhainistíocht na scoile agus d‟fhoireann 

teagaisc na tíreolaíochta féachaint arís ar an bplean IB don 
Tíreolaíocht lena chinntiú go bhfaigheadh daltaí réimse 
thaithí de chur chuigí teagaisc maidir le staidéar 
tíreolaíochta agus scileanna a fheabhsóidh a gcuid 
forbartha sóisialta agus oideachais laistigh den chlár.  

 
 

Déanann thart ar 50% de dhaltaí staidéar ar Thíreolaíocht 
laistigh den Ardteistiméireacht bhunaithe agus déanann 
thart ar 70% astu sin an t-ábhar san ardleibhéal. Léiríodh 
na figiúirí seo i dtuarascálacha na cigireachta inar léirigh sonraí a 
sholáthair na scoileanna piocúlacht mheán go hard den ábhar i 
dtromlach na scoileanna. Luaigh tuarascáil amháin a léirigh 
ábhar an-cuid daoibh:  
 

Is léiriú é an phiocúlacht ard den ábhar sa tsraith shinsearach de 
thiomantas lucht bainistíocht na scoile agus na múinteoirí 
tíreolaíochta araon don ábhar.  

 
 
 
 
 

Is é an príomhfhachtóir a chineann an phiocúlacht láidir 
den ábhar seo don Ardteistiméireacht ná sainrogha na 
ndaltaí aonair. Mar sin féin, is féidir tionchar a bheith ag 
próiseas roghnaithe na n-ábhar sna scoileanna ar rochtain ar 
an ábhar úd. I mbeagnach gach scoil soláthraíodh na daltaí le 
céad rogha oscailte d'ábhair. Fuair próiseas roghnaithe na n-
ábhar moladh ó na cigirí toisc gur thug sé tús áite do roghanna 
eolasacha na ndaltaí. I líon beag scoileanna bhí próiseas níos 
teoranta inar cuireadh na hábhair i ngrúpaí nó i mbloic a raibh 
sé riachtanach do dhaltaí ábhar amháin a roghnú astu. Chuir 
an próiseas seo srian ar rogha aonair agus chuir sé iallach ar 
na daltaí cloí le struchtúr rogha ábhar réamhchinnte a 
shocraigh an scoil. Ní raibh dearcadh dearfach ag na cigirí 
maidir leis an bpróiseas seo.. De réir tuarascáil amháin  
 

tá piocúlacht na Tíreolaíochta san Ardteistiméireacht íseal. Tá 
sé riachtanach do dhaltaí de réir struchtúr roghanna na n-
ábhar roimh aistriú chuig an Ardteistiméireacht rogha a 
dhéanamh ó na hábhair bhunaithe nó na hábhair bhloic 
rogha shocraithe. Cuirtear an Tíreolaíocht ar bhloc rogha 
amháin i dteannta le Stair, Fisic agus Eacnamaíocht Bhaile.  

 
 

Is féidir tionchar diúltach a bheith ag rochtain ar Ghairmchlár 
na hArdteistiméireachta (GCAT) ar phiocúlacht na 
Tíreolaíochta chomh maith. Ní mór do dhaltaí rogha a 
dhéanamh ó ghrúpaí ábhar réamhchinnte chun cáiliú don 
chlár. Ní áirítear Tíreolaíocht sna grúpaí ábhar seo ag 
leibhéal náisiúnta agus is féidir leis seo srian a chur ar 
phiocúlacht an ábhair i roinnt scoileanna a chuireann GCAT 
ar fáil.  

 
 
 
 
 

9 



Ag Breathnú ar Thíreolaíocht  
 
 
 
 
 

I scoil amháin dá leithéid thuairisc an cigire:  
 

Ní glactar le Tíreolaíocht faoi láthair go náisiúnta laistigh de 
ghrúpálacha na n-ábhar [le haghaidh GCAT]. Tá sé seo tar 
éis cur le piocúlacht íseal na Tíreolaíochta i sraith shinsearach 
na scoile.  

 

I mbeagnach gach cás, cuireadh daltaí i ngrúpaí ranga 
cumais mheasctha tar éis phróiseas roghnaithe na n-ábhar. 
Faoi mar a bhí i gceist leis an tsraith shóisearach, 
d‟éascaigh an eagraíocht faoiseamh rochtana na ndaltaí 

san ardleibhéal nó sa ghnáthleibhéal laistigh dá ngrúpa 
ranga chomh maith. Sholáthar formhór na scoileanna 
leithdháileadh cúig thréimhse ranga in aghaidh na seachtaine i 
gcaitheamh an chláir dhá bhliana. Is minic go raibh rang 
dúbailte i gceist leis an leithdháileadh seo. Is leibhéal 
soláthair fónta é seo toisc go léiríonn sé siollabas 
Tíreolaíochta na hArdteistiméireachta a dearadh le 
seachadadh 180 uaire teagaisc, ar ionann sin agus cúig 
thréimhse ranga daichead nóiméad ar fhad in aghaidh na 
seachtaine.  

Tréithe an dea-chleachtais  

 Cuireadh an Tíreolaíocht ar fáil mar mhodúl san IB i 
dtromlach na scoileanna  

 Cuireadh leithdháileadh ama idir dhá agus ceithre 
thréimhse ranga in aghaidh na seachtaine ar fáil do 
Thíreolaíocht IB i dtromlach na scoileanna  

 Bhí plean IB cuí agus suas chun dáta don 
Tíreolaíocht i dtromlach na scoileanna  

 Bhí réimse na modheolaíochtaí foghlama agus teagaisc 
chun daltaí a spreagadh ar bhonn gníomhach i 
dTíreolaíocht IB go maith i dtromlach na scoileanna  

 

 
 
 
 
 
 

 Bhí rochtain oscailte ag daltaí ar Thíreolaíocht i dtromlach 
na scoileanna ag leibhéal na hArdteistiméireachta  

 Bhí grúpaí ranga cumais mheasctha, a thug cead rochtana ar 
shiollabais an ardleibhéil nó an ghnáthleibhéil, i bhfeidhm i 
mbeagnach gach scoil  

 Cuireadh leithdháileadh cúig thréimhse ranga in 
aghaidh na seachtaine ar fáil i bhformhór na 
scoileanna  

Ábhair imní 

 Bhí modúl tíreolaíochta in easnamh ó mhionlach na 
gclár IB  

 Bhí mionlach suntasach de scoileanna nach raibh 
plean IB don Tíreolaíocht acu 

 Bhí an iomarca béime ar ábhar agus ar 
mhodheolaíochtaí shiollabas na hArdteistiméireachta 
i dTíreolaíocht IB i líon beag scoileanna  

 Bhí forbairt saothair allamuigh agus scileanna 
imscrúdaithe tíreolaíochta in easnamh ó bheagnach 
leath de chláir thíreolaíochta IB  

 Chuir bloic nó bandaí roghanna srian rochtana ar 
Thíreolaíocht i líon beag scoileanna  

 Bhí an Tíreolaíocht eisiata ó ghrúpaí ábhar 
réamhchinnte chun cáiliú le haghaidh rochtana ar an 
GCAT 
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2.3 Acmhainní do theagasc na  
 Tíreolaíochta  

Is é an seomra tíreolaíochta an acmhainn is tábhachtaí agus 
is sofheicthe do theagasc an ábhair i scoil. Bhí seomra 
tíreolaíochta ceaptha le hacmhainní maithe in úsáid i 
níos mó na leath de na scoileanna. Léirigh na cigirí meon 
an-dearfach maidir leis na hacmhainní ar fáil sa seomra 
agus tionchar amhairc a mhaisiúchán chun timpeallacht 
foghlama agus teagaisc le neart priontaí agus acmhainní 
a chruthú. Go tipiciúil, luaigh tuarascálacha:  
 

Is áis iontach é an seomra tíreolaíochta trealmhaithe le fearas 
closamhairc agus le ríomhaire glúine agus le sonratheilgeoir 
nua-fhaighte. Tá an seomra geal agus maisithe le réimse 
mórthaibhseach léarscáileanna Suirbhéireachta Ordanáis (SO) 
1:50,000.  
 

Fuair na cigirí amach gur bhain an seomra tíreolaíochta 
tairbhe as taispeántas léarscáileanna, póstaer agus grianghraf 
i mbeagnach gach cás. Nuair a úsáideadh an seomra seo le 
haghaidh ranganna tíreolaíochta bhí na daltaí ag foghlaim i 
dtimpeallacht foghlama agus teagaisc le neart priontaí 
agus acmhainní ann. Mar sin féin, is minic a chruthaigh 
rochtain ar an seomra seo fadhb do gach grúpa ranga. 
Bheadh sé mar dhea-chleachtas de réir na gcigirí go 
mbeadh an rochtain is mó agus is féidir ar an seomra 
seo agus a chuid acmhainní do gach múinteoir agus a 
ndaltaí. Bhain líon suntasach scoileanna úsáid as amchlár 
seomraí lena chinntiú go mbeadh an rochtain chéanna ag  

 
 
 
 
 
 
 

gach grúpa ranga agus múinteoir. I scoileanna eile, ceapadh 
an seomra mar bhunseomra ranga do dhuine de na múinteoirí 
tíreolaíochta agus d'aontaigh an fhoireann teagaisc ar rochtain. 
Mar sin féin, i roinnt scoileanna cuireadh deireadh leis an 
mbunseomra tíreolaíochta in áit gnáthsheomra.  
 

Bhí éifeacht mhór ag úsáid na mbunseomraí ar úsáid agus 
infhaighteacht acmhainní teagaisc. Sa chás inar sannadh 
bunseomraí do mhúinteoirí bhí léarscáileanna agus 
póstaeir i mbeagnach gach spás foghlama. I 
gcodarsnacht leis sin, nuair a d'fhan na daltaí i 
mbunseomra agus nuair a bhog na múinteoirí chuig an 
seomra sin bhí sé deacair atmaisféar tíreolaíochta 
forleathan a chruthú agus a choinneáil. Thug na cigirí 
spreagadh d‟fhorbairt chláir fhógraí tíreolaíochta in ait lárnach sa 

scoil i roinnt de na cásanna seo. D‟éascódh sé seo ábhair 

thíreolaíochta a thaispeáint chomh maith le cúrsaí reatha ó na 
meáin agus saincheisteanna comhshaoil. Molann na cigirí 
chomh maith tionscadail na ndaltaí a thaispeáint chomh 
maith le himscrúdú tíreolaíochta sa rang nó ar an gclár 
fógraí tíreolaíochta i mionlach na scoileanna. Mhéadaigh 
sé seo próifíl an ábhair agus chuir sé le féinmheas na 
ndaltaí.  
 

Ta réimse suntasach acmhainní curtha ar fáil do 
scoileanna ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta 
(ROE), ag gníomhaireachtaí Stáit agus ag eagraíochtaí 
neamhrialtasacha (ENR) chun tacaíocht a thabhairt do 
ghnéithe áirithe de na siollabais tíreolaíochta.  
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D‟éascaigh Seirbhísí Tacaíochta an Teastais 

Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta soláthar agus 
dáileadh acmhainní do mhúinteoirí tíreolaíochta chomh 
maith. Bíonn bainistíocht chúramach ag teastáil do stóráil 
agus d‟infhaighteacht na hacmhainní teagaisc seo, go háirithe i 
scoileanna nach bhfuil seomraí tíreolaíochta ainmnithe ar fáil. I 
dtromlach na scoileanna agus go háirithe iad siúd gan seomra 
tíreolaíochta ainmnithe acu, bhí áit stórála acmhainne ar fáil. 
Rinneadh na hacmhainní teagaisc a stóráil agus a chatalógú, de 
ghnáth, sa láthair acmhainne seo. I mionlach suntasach de 
scoileanna, áfach, ní raibh a leithéid de chatalóg acmhainní 
curtha i gcrích. I gcás dá leithéid is féidir acmhainní teagaisc a 
chailliúint nó a bheith bunaithe i seomra ranga ar leith. Bhí 
tuairimí láidre ag na cigirí gur chóir go mbeadh acmhainní 
luachmhara ar fáil le haghaidh úsáid na múinteoirí go léir chun 
foghlaim na ndaltaí a shaibhriú i dTíreolaíocht. I mbeagnach 
aon trian de na tuarascálacha mhol na cigirí go ndéanfaí na 
hacmhainní a stóráil agus a chatalógú in áit inrochtana. Mhol 
tuarascáil amháin a léirigh na tuairimí sin  

 
 

gur chóir don roinn tíreolaíochta catalóg cuimsitheach a ullmhú 
de na hacmhainní go léir ar fáil do theagasc na tíreolaíochta sa 
scoil. Ba chóir na hacmhainní a roinnt, a chur ar fáil agus a 
stóráil go lárnach lena chinntiú go mbeadh rochtain éasca ag na 
múinteoirí tíreolaíochta orthu. 

 
 
 
 
 
 
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Bhí seomra tíreolaíochta ainmnithe le neart acmhainní 
ann in úsáid i níos mó ná leath de na scoileanna  

 Chinntigh líon suntasach scoileanna comhionannas 
rochtana ar an seomra tíreolaíochta do na múinteoirí 
tíreolaíochta go léir  

 Bhí catalóg d‟acmhainní tíreolaíochta na scoile ar fáil i 

bhformhór na scoileanna    

Ábhair imní 

 Bhí rochtain teoranta ar acmhainní tíreolaíochta na 
scoile de bharr eagrú na seomraí i roinnt scoileanna  

 Ní raibh catalóg d‟acmhainní teagaisc tíreolaíochta na 

scoile ar fáil i mionlach na scoileanna  
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2.4 TFC agus Tíreolaíocht  
Thug na cigirí faoi deara gur thug na múinteoirí faoi 
chomhtháthú TFC i dteagasc agus i bhfoghlaim i níos mó ná 
leath de na scoileanna. Chuir comhtháthú TFC deiseanna 
suntasacha ar fáil agus roinnt dúshlán do mhúinteoirí 
tíreolaíochta. Ba iad na príomhdhúshláin don chomhtháthú 
seo ná infhaighteacht agus rochtain ar fhearas TFC agus 
leibhéil scileanna na múinteoirí tíreolaíochta. Bhí ríomhaire 
deisce i líon beag de na seomraí tíreolaíochta agus 
seomraí aonair, agus i roinnt cásanna ríomhaire glúine, 
sonratheilgeoir agus rochtain idirlín. Bhí fearas TFC 
bunaithe i seomraí ríomhairí in a lán scoileanna. Fuair na 
múinteoirí Tíreolaíochta amach go minic go raibh sé 
deacair agus trioblóideach a ngrúpaí ranga a bhogadh 
chuig seomra dá leithéid agus spéis na ndaltaí go léir a 
mhúscailt ag úsáid TFC ar feadh ceachta a mhair 
daichead nóiméad an chuid is mó den am. Thug cigirí 
faoi deara gur cruthaíodh deiseanna chun TFC a 
chomhtháthú i slí níos éifeachtúla i gceachtanna 
tíreolaíochta i scoileanna trí úsáid a bhaint as fearas 
soghluaiste ar nós ríomhaire glúine agus sonratheilgeoir. 
I dteannta le pointe idirlín sa rang nó córas gan sreang 
sa scoil, úsáideadh iad seo i líon beag scoileanna chun 
TFC a chomhtháthú i dteagasc agus i bhfoghlaim na 
Tíreolaíochta.  
 

Ba ghné thábhachtach é comhtháthú TFC i dtosaíochtaí 
forbartha i roinnt scoileanna. Is é an t-athbhreithniú ar 

 
 
 
 
 
 
 
 

shiollabas Thíreolaíocht na hArdteistiméireachta agus na 
hacmhainní agus an oiliúint a bhíonn á soláthar do 
mhúinteoirí ag Seirbhís Tacaíochta Tíreolaíochta na 
hArdteistiméireachta (STTAT) a spreag an-chuid den dul 
chun cinn i gcomhtháthú TFC i dTíreolaíocht.  
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Breathnaíodh ar chomhtháthú TFC i dteagasc agus i 
bhfoghlaim na Tíreolaíochta i níos mó na leath de na 
scoileanna  

 Thug bainistíocht na scoile tacaíocht do sholáthar 
rochtana ar fhearas TFC do Thíreolaíocht i go leor 
scoileanna  

Ábhair imní 
 Ní raibh rochtain leordhóthanach ar fhearas TFC le 

haghaidh teagasc na Tíreolaíochta i roinnt scoileanna  

 Bhí TFC comhtháite i dteagasc agus i bhfoghlaim na 
Tíreolaíochta i níos lú ná leath de na scoileanna  
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2.5 Obair allamuigh agus  
  imscrúduithe tíreolaíochta  

 
Thug siollabas athchóirithe na hArdteistiméireachta 
isteach imscrúdú tíreolaíochta, a rinneadh tagairt dó 
cheana mar shaothar allamuigh nó staidéar allamuigh, 
mar láraonad éigeantach. Caithfidh gach dalta imscrúdú 
tíreolaíochta a chríochnú a roghnaíonn siad ó liosta bliantúil 
d‟imscrúdú féidearthachta a scaipeann Coimisiún na 
Scrúduithe Stáit (CSS) chuig scoileanna. Tá sé riachtanach do 
dhaltaí tuairisc mionsonraithe a chur isteach ag cur síos ar an 
bpróiseas imscrúdaithe agus ar na torthaí.  
 

 

Fuair na cigirí amach go ndéanann gach rang tíreolaíochta de 
chuid na sraithe sinsearaí imscrúdú tíreolaíochta. I go leor 
cásanna forbraíodh na scileanna a bhain leis an 
ngníomhaíocht seo i ranganna tíreolaíochta IB. Bhí na cigirí 
an-dearfach agus spreagúil i dtaobh forbairt na scileanna seo 
san IB. Bhí sé suntasach, áfach, nach raibh eilimint 
imscrúdaithe nó saothar allamuigh ar bith i gceist i leath de 
chláir tíreolaíochta IB. Bhí díomá ar leith ag baint leis seo i 
bhfianaise sholúbthacht an chláir agus tábhacht na 
hinniúlachta i scileanna tíreolaíochta na hArdteistiméireachta. 
Thug na cigirí spreagadh do mhúinteoirí agus do ranna 
tíreolaíochta chun scileanna tíreolaíochta a fhorbairt sa 
chlár IB don Tíreolaíochta. Mhol tuarascáil amháin dá 
leithéid:  

 
 
 
 
 
 
 

go mbeadh comhchuid saothair allamuigh níos mionsonraí 
curtha san áireamh sa chlár IB. Moltar chomh maith gur 
cheart breathnú ar chlár oibre bunaithe ar DVD Trail Master de 
chuid Suirbhéireacht Ordanáis Éireann (SOE).  

 
 

Níl aon ualú measúnaithe le haghaidh obair allamuigh i 
scrúdú an Teastais Shóisearaigh ach moltar úsáid na 
hoibre allamuigh go láidir mar “chuid lárnach” de 

Thíreolaíocht na sraithe sóisearaí (An Roinn Oideachais 
agus Eolaíochta, Tíreolaíocht don Teastas Sóisearach - 

Treoirlínte do Mhúinteoirí, 1989b). Déanann na treoirlínte a 
ghabhann leis an siollabas tagairt do ghníomhaíochtaí teagaisc 
agus foghlama a chuireann obair lasmuigh ar fáil atá luachmhar, 
éifeachtúil agus don áit lárnach atá aici sa staidéar agus i dtaithí 
an ábhair. Ba chúis aiféala é, dá bhrí sin, nach raibh ach 
páirtíocht an-bheag i ngníomhaíochtaí saothair allamuigh le 
feiceáil sna scoileanna ag an leibhéal seo. Níor ghlac ach 
ceithre scoil páirt i ngníomhaíocht shaothair allamuigh sa tsraith 
shóisearach. Bhain an mionlach beag scoileanna seo úsáid as 
turais saothar allamuigh sa cheantar chun staidéar ar 
thíreolaíocht fhisiciúil a fheabhsú. I gcás amháin thug daltaí 
cuairt ar fhuarán geoiteirmeach áitiúil fad a rinne scoil eile suirbhé 
ar úsáid thalamh uirbeacha an cheantair. I gcásanna áirithe 
taispeánadh i seomraí tíreolaíochta tionscadail agus 
grianghraif na ndaltaí a tháinig ó na gníomhaíochtaí seo. 
Thug na cigirí spreagadh do mhúinteoirí oibriú lena gcuid 
daltaí i saothar allamuigh agus thug siad faoi deara go 
gcuirfeadh saothar allamuigh sa tsraith shóisearach 
feabhas ar inniúlacht na ndaltaí i scileanna tíreolaíochta 
roimh chlár IB agus siollabas na hArdteistiméireachta.  
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Tréithe an dea-chleachtais  
 

 Bhí gníomhaíochtaí saothar allamuigh comhtháite go 
maith i dteagasc thíreolaíocht na sraithe sóisearaí, 
ach níor tharla sé seo ach i mionlach beag de 
scoileanna    

 Bhí eilimint suntasach d‟imscrúdú agus de shaothar 
allamuigh na tíreolaíochta curtha san áireamh i leath 
de chláir thíreolaíochta IB  

Ábhair imní 

 Bhí leibhéal íseal teagmhála i saothar allamuigh i 
dtíreolaíocht na sraithe sóisearaí i mbeagnach gach 
scoil   

 Ba ábhar díomá é an easpa eiliminte imscrúdaitheach 
nó saothair allamuigh i leath de chláir IB na 
Tíreolaíochta  

 

 
 
 
 

2.6 Forbairt ghairmiúil  
 leanúnach agus  
 múinteoirí tíreolaíochta 

Tá forbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) á soláthar do 
mhúinteoirí tíreolaíochta go háirithe chun tacaíocht a 
thabhairt d‟athbhreithniú an tsiollabais. In éineacht le 
hathbhreithniú ar shiollabas an Teastais Shóisearaigh 
idir 1989 agus 1992 bhí laethanta traenála in-seirbhíse 
do mhúinteoirí chun tacaíocht a thabhairt do na cur 
chúigí teagaisc nua ag teastáil ón siollabas. Chuir 
Seirbhís Tacaíochta Tíreolaíochta na 
hArdteistiméireachta (STTAT) clár in-seirbhíse 
comhchosúil ach níos déine ar fáil chun múinteoirí a 
éascú i gcur chun feidhme an tsiollabais athbhreithnithe.  
 

 

D‟fhreastal tromlach de mhúinteoirí na sraithe sinsearaí ar 

thraenáil de shaghas éigin a bhain leis an siollabas 
athbhreithnithe. D‟fhreastail an-chuid dóibh ar chúrsaí breise 
agus bhí se soiléir do na cigirí go raibh tionchar dearfach ag na 
modheolaíochtaí agus na straitéisí a sholáthair an tseirbhís 
tacaíochta i bhformhór na gcásanna ar fhoghlaim na ndaltaí sa 
rang. Is minic a rinne múinteoirí trácht do na cigirí ar 
ardchaighdeán na n-ábhar cabhrach seo agus ar an gcúnamh 
a bhí á sholáthar ag na STTAT do mhúinteoirí tíreolaíochta. 
Chuir Cumann na Múinteoirí Tíreolaíochta in Éirinn 
(CMTÉ) tacaíocht an-éifeachtach agus suntasach ar fáil 
do mhúinteoirí trí a líonra craobhacha ar fud na tíre agus 
trí fhoilsiú a irise Geographical Viewpoint.  
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Luaigh níos mó na leath de na múinteoirí go raibh siad i 
dteagmháil le CMTÉ. Tá moladh tuillte ag craobhacha 
CMTÉ don réimse tacaíochta a sholáthraíonn siad dá mbaill 
agus don phobal múinteoirí tíreolaíochta i gcoitinne. Chomh 
maith céanna, tá moladh tuillte ag na múinteoirí as ucht 
a dtiomantas dá ndaltaí agus dá n-ábhar ó bheith ag 
freastal ar na gníomhaíochtaí forbartha gairmiúla seo 
taobh amuigh d‟am scoile.  

 

Tréithe an dea-chleachtais  
 Rinne formhór de mhúinteoirí tíreolaíocht na sraithe 

sinsearaí teagmháil le FGL arna sholáthar ag Seirbhís 
Tacaíochta Tíreolaíochta na hArdteistiméireachta  

 Rinne níos mó ná leath de mhúinteoirí tíreolaíochta 
teagmháil le Cumann na Múinteoirí Tíreolaíochta in 
Éirinn 
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3.1 Roinn na tíreolaíochta  
Thuairiscigh cigirí go raibh ranna tíreolaíochta i bhfeidhm i 
mbeagnach gach scoil. Ceapadh comhordaitheoir ábhair i 
ngach scoil seachas cúig cinn as na caoga scoil a ndearnadh 
cigireacht orthu. I gcásanna áirithe ba chuid de dhualgais 
shealbhóir poist é ról an chomhordaitheora. Sna cásanna eile 
ar fad cuireadh na dualgais seo i gcrích ar bhonn deonach. 
Áiríodh le gníomhaíochtaí an chomhordaitheora i bhformhór 
na scoileanna cruinnithe ábhair a eagrú agus taifeadadh a 
dhéanamh ar na saincheisteanna pléite mar aon leis na 
gníomhaíochtaí beartaithe agus curtha i gcríoch ag na 
cruinnithe ábhair seo. Thairis sin chuimsigh an ról forbairt agus 
comhordú an phróisis pleanála ábhair, forbairt agus bainistiú 
acmhainní teagaisc, agus comhordú téacsleabhar agus 
scrúduithe tíreolaíochta in-tí. Bhí dearcadh an-dearfach ag na 
cigirí i leith tiomantais na gcomhordaitheoirí seo agus foirne an 
ábhair chun forbairt chomhoibritheach an ábhair sa scoil a 
ghabháil orthu féin.  

 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Bhí roinn tíreolaíochta i bhfeidhm i mbeagnach gach 
scoil  

 Bhí comhordaitheoir ábhair don Tíreolaíocht ceaptha i 
mbeagnach gach scoil  

 Chuimsigh ról an chomhordaithe cruinnithe ábhair 
agus próiseas pleanála an ábhair a eagrú i 
mbeagnach gach scoil 

 
 
 
 
 
 
 

3.2 Pleanáil chomhoibríoch  
Glacadh leis go raibh cáilíocht an-ard de phleanáil 
chomhoibríoch ábhair don Tíreolaíocht i roinnt bheag 
scoileanna agus go raibh cáilíocht mhaith i láthair  i 
bhformhór acu. Thuairiscigh na cigirí rannpháirtíocht nach 
raibh sásúil go leor maidir le pleanáil chomhoibríoch i 
mionlach de scoileanna. B‟í an fhianaise inbhraite den 

phróiseas seo sa scoil ná forbairt plean ábhair don 
Tíreolaíocht agus feidhmiúchán agus athbhreithniú an 
phlean seo chun feabhas a chur ar theagasc agus 
foghlaim. De réir tuarascálacha na gcigirí bhí plean 
ábhair an-mhionsonraithe forbartha i mbeagáinín níos lú 
ná leath de na scoileanna, fad is a bhí plean den 
chineál sin á fhorbairt i thart ar an líon céanna 
scoileanna. Bhí plean an-lag nó easpa plean ábhair don 
Tíreolaíocht ag mionlach beag scoileanna.  
 

Bhí moltaí ó na cigirí maidir le pleanáil comhoibríoch 
forbarthach don chuid is mó. I líon beag tuarascálacha 
mhol na cigirí breis forbartha an phróisis, le comhairle 
mhionsonraithe mar gheall ar réimsí le cuimsiú sa 
phlean. Mhol tuarascáil amháin a léirigh an méid sin:  
 

go mba cheart plean níos uileghabhálaí agus níos foirmiúla a 
fhorbairt don Thíreolaíocht. Ba chóir don phlean seo ráiteas faoi 
thorthaí foghlama do gach grúpa bliana a chur san áireamh. Ba 
chóir dó díriú ar conas daltaí le riachtanais oideachais 
speisialta a chuimsiú agus ar fhorbairt nasc le roinn na 
tacaíochta foghlama. Ba cheart don phlean tabhairt faoi 
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phróifíl na Tíreolaíochta laistigh den scoil, leibhéil foghlama sna 
scrúduithe Stáit agus i gcomhtháthú TFC. Ba chóir don 
phlean forbairt thodhchaíoch acmhainní teagaisc a 
áireamh chomh maith agus díriú ar chleachtais 
mheasúnaithe sa seomra ranga.  

 
 

I gcásanna eile spreag na cigirí na múinteoirí tíreolaíochta chun 
díriú go háirithe ar phleanáil do mhodheolaíochtaí teagaisc agus 
foghlama sa seomra ranga. Luaigh tuarascáil amháin dá leithéid:  
 

D‟fhonn forbairt ar an dul chun cinn inmholta seo i bpleanáil 
ábhair, ba chóir do na múinteoirí tíreolaíochta smaoineamh 
anois ar an béim a chur ar mhodheolaíocht teagaisc agus 
straitéisí teagaisc difreáilte. D‟fhéadfadh an roinn machnamh a 

dhéanamh agus a chuid cleachtais agus taithí a roinnt maidir 
le straitéisí éifeachtacha do mhúineadh ag leibhéil difriúla agus 
do mhúineadh sna suímh cumais mheasctha, bandáilte, agus 
grúpaí beaga.  

 
 

Léirigh pleananna ábhair athbhreithnithe ag na cigirí 
go raibh a lán ranna tíreolaíochta tar éis aontú chun 
cur chuige líneach a úsáid i leith teagasc an tsiollabais 
sa tsraith shóisearach agus sa tsraith shinsearach. De 
réir an chur chuige seo thosaigh múinteoirí le mír 1 
den siollabas a mhúineadh agus lean siad gach mír i 
bpatrún líneach chuig deireadh an phlean. Ba mhinic go 
ndearna an cur chuige líneach seo scáthánú ar an 
struchtúr úsáidte in a lán téacsleabhar. Cé go raibh sé 
inghlactha an cur chuige seo a úsáid agus an siollabas á 
theagasc, mhothaigh na cigirí gur cheart athbhreithniú a 
dhéanamh ar ró-dhíriú ar phróisis na tíreolaíochta fisiciúla 
sa chéad téarma i roinnt scoileanna agus seomraí ranga. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Bhí próiseas pleanála comhoibríoch i bhfeidhm i 
bhformhór na scoileanna  

 Bhí tagairtí do thorthaí foghlama, modheolaíochtaí 
teagaisc, acmhainní teagaisc agus TFC i bpleananna 
ábhair éifeachtacha  

 Cuimsíodh tagairtí do straitéisí foghlama agus 
teagaisc maidir le cuimsiú daltaí le riachtanais 
oideachais speisialta agus iad siúd leis an mBéarla 
mar theanga bhreise i bpleananna ábhair 
éifeachtacha  

Ábhair imní 
 Ní raibh aon phlean ábhair don Tíreolaíocht i 

mionlach beag scoileanna  
 Bhí plean ábhair comhoibríoch mionsonraithe 

forbartha i níos lú ná leath de na scoileanna  
 Leag roinnt pleananna ábhair amach liosta de 

thopaicí le staidéar ar feadh téarma nó bliana ach ní 
dhearna siad tagairt do thorthaí foghlama, 
modheolaíochtaí teagaisc agus foghlama, straitéisí 
measúnaithe, acmhainní teagaisc, TFC, straitéisí 
difreála nó cuimsithe  

 Ghlac roinnt pleananna ábhair le cur chuige líneach 
amháin i leith teagasc an tsiollabais le ró-dhíriú ar 
thíreolaíocht fhisiciúil sna pleananna teagaisc don 
chéad téarma den tsraith shóisearach agus den 
tsraith shinsearach i roinnt scoileanna 

 
 
 

1 9  



Ag Breathnú ar Thíreolaíocht  
 
 
 
 
 
 
 

Spreagadh na múinteoirí seo chun machnamh a 
dhéanamh ar an gcur chuige seo agus i mionlach 
tuarascálacha moladh dóibh pleanáil chun díriú ar 
scileanna tíreolaíochta sa tréimhse tosaigh den phlean 
teagaisc. Luaigh tuarascáil amháin dá leithéid:  

 

Ag féachaint siar ar phlean na roinne ábhair moltar go 
ndéanfaí athbhreithniú ar theagasc na Tíreolaíochta Fisiciúil 
go luath sa chéad bhliain agus go dtabharfaí isteach forbairt 
scileanna léarscáile agus grianghraif.  

 
 
 

3.3 Pleanáil na múinteoirí  
 aonair 

 

Thuairiscigh na cigirí go raibh cáilíocht an-ard pleanála 
aonair ann go ginearálta i leith teagasc na tíreolaíochta. 
Thug siad faoi deara go raibh dea-chleachtas soiléir 
nuair a bhí tionchar ag pleanáil aonair ar chleachtas sa 
seomra ranga agus ar fhoghlaim na ndaltaí. 
 

Bhí pleanáil dá gcuid ceachtanna ar siúl ag tromlach mór na 
múinteoirí. Bhí sé seo an-soiléir sa chur chuige i leith na 
gceachtanna a breathnaíodh orthu agus sna hacmhainní 
úsáidte laistigh de na ceachtanna. I mórán cásanna bhí 
múinteoirí tar éis mionphleananna aonair scríofa a 
fhorbairt don téarma nó don bhliain scoile dá ngrúpaí 
ranga. Léirigh na pleananna aonair seo an plean ábhair 

 
 
 
 
 
 

ach bhí siad sainoiriúnaithe chun freastal ar riachtanais 
daltaí i ranganna ar leith. Thug na pleananna seo breac-
chuntas ar ábhar na gceachtanna, na hacmhainní teagaisc, 
modheolaíochtaí teagaisc difreáilte, agus frámaí ama chun 
na ceachtanna a theagasc. Glacadh leis seo mar dhea-
chleachtas den scoth.  
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Léirigh pleanáil aonair éifeachtach ag múinteoirí an 
plean ábhair ach bhí sí sainoiriúnaithe do 
riachtanais daltaí i ranganna indibhidiúla  

 Cheadaigh pleanáil aonair mhaith úsáid 
modheolaíochtaí agus acmhainní teagaisc difreáilte 
agus d‟aithin sí straitéisí maidir le torthaí foghlama 
agus measúnú laistigh de frámaí ama soiléire  

 Bhí tionchar soiléir ag pleanáil aonair éifeachtach ar 
chleachtas an tseomra ranga agus ar fhoghlaim na 
ndaltaí 

 

Ábhair imní 

 Bhí pleanáil aonair lag srianta go liosta imlíneach topaicí 
le teagasc sa téarma nó sa bhliain de ghnáth  

 Theip ar phleanáil aonair neamhéifeachtach 
modheolaíochtaí teagaisc difreáilte a áireamh go 
rialta agus go minic níor shonraigh sí acmhainní, 
torthaí foghlama, socruithe measúnaithe nó frámaí 
ama 
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4.1 Cáilíocht na foghlama  
Bhí cáilíocht na foghlama i gceachtanna tíreolaíochta go maith 
go ginearálta. I gcás mionlach suntasach ceachtanna, 
chuaigh miontuiscint coincheap na ndaltaí agus a fheabhas a 
bhí siad ag úsáid scileanna tíreolaíochta agus á gcur i 
bhfeidhm ina luí ar na cigirí. Mar sin féin, i mionlach de 
cheachtanna eile ba rannpháirtithe éighníomhacha iad na 
daltaí agus iad i mbun foghlama. Thaispeáin na daltaí seo 
roinnt feasachta agus tuisceana ar ábhair chuí an 
tsiollabais agus ar na coincheapa tíreolaíochta a bhí mar 
thaca leo.  

 
 

4.2 Cáilíocht an teagaisc  
 

Bhí cáilíocht an teagaisc de chuid na Tíreolaíochta go maith 
nó go han-mhaith i bhformhór na gceachtanna tíreolaíochta. I 
mionlach de cheachtanna níor éirigh leis na 
modheolaíochtaí teagaisc a úsáideadh na scoláirí a 
mhealladh go héifeachtach chun páirt a ghlacadh ina 
gcuid foghlama féin. Rinne na cigirí moltaí soiléire maidir 
le modheolaíochtaí teagaisc a raibh forbairt agus feabhas 
ag teastáil uathu.  
 

Nuair a tugadh dea-chleachtas faoi deara spreag an 
múinteoir rannpháirtíocht na ndaltaí go héifeachtach trí 
úsáid a bhaint as modheolaíochtaí teagaisc agus 
foghlama gníomhacha. Bhí na daltaí aireach agus 
díograiseach ina gcuid freagraí ar éagsúlacht ábhar spreagtha

 
 
 
 
 
 
 

úsáidte ag an múinteoir. Bhí an sprioc foghlama soiléir 
agus nasctha le foghlaim a ndearnadh cheana féin. 
Phléigh múinteoirí an toradh foghlama le daltaí. Léiríodh “an 
méid a bheidh ar eolas agat nó a bheidh tú in ann a 
dhéanamh ag deireadh an cheachta seo” agus cuireadh 

é ar an gclár. Baineadh úsáid as ábhair spreagtha amhairc ar 
nós léarscáileanna, grianghraif, graif agus léaráidí chun 
rannpháirtíocht na ndaltaí a spreagadh. D‟éist na daltaí ach 

d‟fhreagair siad agus chuir siad ceisteanna chomh maith. 
Scaipeadh tascanna pleanáilte do dhaltaí i rith an 
cheachta chun daltaí a dhíriú ar scil tíreolaíochta nó gné 
ar leith den ábhar le staidéar. Díríodh ceisteanna na 
múinteoirí ar dhaoine aonair agus difreáladh iad i gcás an ranga 
cumais mheasctha. Chuir doimhneacht agus spriocaimsiú 
na gceisteanna dúshlán faoi na daltaí maidir leis an 
tuiscint a bhí acu agus dearbhaíodh freagraí go léir.  
 

I gcás mionlach ceachtanna a breathnaíodh  bhí leibhéal íseal 
rannpháirtíochta na ndaltaí mar thoradh ar mhodheolaíochtaí 
an mhúinteora. Ní raibh páirt ghníomhach ag na daltaí sna 
ceachtanna seo agus bhí siad éighníomhach ina gcuid 
foghlama. Ba é cultúr na gceachtanna seo múinteoir ag 
caint agus daltaí ina dtost ag foghlaim agus iad ag 
freagairt ceisteanna nó treoracha ón múinteoir ó am go 
chéile. Níor cuireadh dúshlán faoi na daltaí le tascanna nó cur 
chun feidhme na scileanna tíreolaíochta. Ba léir sna 
ceachtanna seo nach raibh de spreagadh iontu ach stíl 
léachtóireachta agus bheith ag brath an iomarca ar an 
téacsleabhar. Bhí luaíocht intuigthe do chiúnas na ndaltaí. 
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Laghdaíodh an t-ábhar le foghlaim chuig míreanna áisiúla 
agus scríobhadh iad mar nótaí gearra ar an gclár. Sna 
ranganna cumais mheasctha don chuid ba mhó, chinntigh 
na modheolaíochtaí seo go raibh daltaí ciúin le linn 
cainte an mhúinteora agus tugadh treoir dóibh freagra a 
thabhairt ar cheisteanna an mhúinteora nó nótaí a 
thógáil de réir mar a bhí oiriúnach.  
 

Bhain na príomh-mholtaí i dtuarascálacha leis na 
modheolaíochtaí teagaisc seo. Mhol na tuarascálacha seo 
go n-úsáidfeadh múinteoirí modheolaíochtaí teagaisc agus 
foghlama gníomhacha níos minice le linn ceachtanna. 
Cuireann rogha moltaí ó thuarascálacha barúlacha agus 
ábhair imní na gcigirí in iúl go soiléir. Mhol tuarascáil 
amháin:  
 

Ba chóir do mhúinteoirí smaoineamh ar réimse 
modheolaíochtaí teagaisc breise a mheallfaidh daltaí 
chun páirt ghníomhach a ghlacadh ina gcuid foghlama 
féin.  

 
 
Phléigh ceann eile leis an stíl léachta a úsáideadh agus 
luadh:  
 

Bhí míniúcháin fada ó mhúinteoirí i roinnt ceachtanna agus 
moltar go dtabharfaí isteach gníomhaíocht bunaithe ar ábhar 
an cheachta d‟fhonn samhla an léachta a éagsúlú agus chun 
daltaí a mhealladh chun páirt ghníomhach a ghlacadh.  

 
Mhol tuarascáil eile úsáid a bhaint as modheolaíochtaí 
teagaisc gníomhacha sna ceachtanna go léir agus 
luadh  
 

ar mhaithe le cothromaíocht idir ionchur an mhúinteora 
agus gníomhaíocht na ndaltaí a choinneáil moltar go mbrisfí 
suas an teagasc le tascanna ranga gearra agus bileoga 
oibre. Tugadh an cleachtas seo faoi deara i roinnt ranganna 
agus ba chóir úsáid níos forleithne dá chuid a spreagadh. 

 
 
 
 
 
 
 

Tréithe an dea-chleachtais  
 Breathnaíodh modheolaíochtaí a mheall daltaí a bheith 

páirteach go gníomhach ina gcuid foghlama féin i 
bhformhór na gceachtanna  

 Bhí comhtháthú na scileanna tíreolaíochta, tascanna 
agus ábhair spreagtha amhairc le feiceáil i 
gceachtanna tíreolaíochta éifeachtacha  

Ábhair imní 
 I roinnt ceachtanna nach raibh chomh héifeachtach sin 

bhí caint an mhúinteora agus spleáchas ró-mhór ar an 
téacsleabhar go mór i gceist, tharla siad seo i 
mionlach cásanna  

 Bhí na daltaí éighníomhach agus níor cuireadh 
dúshlán fúthu chun freagairt do cheisteanna, 
tascanna, nó cur chun feidhme na scileanna 
tíreolaíochta i gceachtanna nach raibh chomh 
héifeachtach céanna  
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4.3 Cáilíocht an cheistiúcháin  
 

Ba é príomh-mhodheolaíocht an mhúinteora chun 
rannpháirtíocht na ndaltaí a spreagadh, chun aird a 
choimeád ar an sprioc foghlama agus chun leibhéil 
tuisceana a mheasúnú ná iad a cheistiú. Thuairiscigh na 
cigirí go raibh cáilíocht an cheistiúcháin go han-mhaith i 
bhformhór na gceachtanna. I gceachtanna eile ní raibh na 
straitéisí ceistiúcháin a úsáideadh chomh héifeachtach 
céanna maidir le rannpháirtíocht na ndaltaí a spreagadh.  
 

Glacadh le húsáid comhcheangail de cheisteanna ardoird 
agus ísealoird i gceachtanna mar dhea-chleachtas den 
scoth. Bhí an straitéis cheistiúcháin seo pleanáilte agus 
bainistithe ag na múinteoirí ach cuireadh í in oiriúint go 
nádúrtha i gceachtanna de réir mar a chuaigh an 
fhoghlaim ar aghaidh. Soláthraíodh tréimhse feithimh 
chuí do dhaltaí chun a bhfreagra ar na ceisteanna seo a 
chur le chéile. Phléigh ceisteanna ísealoird nó dúnta le 
hathchuimhne fíricí don chuid is mó agus baineadh úsáid astu 
chun aird na ndaltaí a choinneáil de réir mar a lean ceachtanna 
ar aghaidh. Chuir ceisteanna ardoird nó oscailte dúshlán 
faoi dhaltaí chun scileanna smaointeoireachta ardoird a 
úsáid le feidhmiúchán, anailís, sintéis, agus measúnú 
san áireamh.  
 

I gceachtanna inar glacadh leis go raibh teicnicí ceistiúcháin go 
han-mhaith bhain na múinteoirí úsáid as ceisteanna cumtha go 
cúramach mar mhodh difreáilte chun dul i dteagmháil leis an 
réimse daltaí sna ranganna cumais mheasctha. Úsáideadh 

 
 
 
 
 

tréimhse feithimh chuí chomh maith chun cead a thabhairt do 
dhaltaí a gcuid freagraí a chur le chéile. Thug ráitis 
meastóireachta na gcigirí moladh do na teicnicí 
ceistiúcháin a úsáideadh i líon suntasach tuarascálacha. 
Luaigh tuarascáil amháin, ag léiriú léirmheasa ar a lán acu:  
 

Bhí ceistiú an mhúinteora mar chuid lárnach de na ceachtanna 
ar fad a bhreathnaíodh orthu. Osclaíodh ceachtanna le 
ceisteanna ar fhoghlaim déanta roimhe sin agus tugadh na 
hábhair le staidéar ar aghaidh trí cheisteanna a bhí roghnaithe 
agus dírithe go maith. Bhí éagsúlacht sa chineál ceiste idir 
cheisteanna dúnta, dírithe agus iad siúd le freagraí níos leithne 
ag teastáil uathu.  

 
 
Sonraíodh i dtuarascáil eile:  
 

Díríodh ceisteanna ar dhaltaí ainmnithe i slí an-oiriúnach agus 
dearbhaíodh na freagraí go léir. Cuireadh dúshlán faoi 
dhaltaí ina theannta sin a gcuid freagraí a fhorbairt agus 
bhí cothromaíocht chuí idir cheisteanna dúnta agus iad 
siúd le freagraí níos dioscúrsaí agus scileanna 
smaointeoireachta ardoird riachtanach dóibh .  

 

Nuair nach raibh cáilíocht an cheistiúcháin chomh 
héifeachtach sin sin ba iad na príomhlaigí i gceachtanna ná 
úsáid ceisteanna ísealoird don chuid is mó agus an tslí nár 
díríodh ceisteanna ar dhaltaí ainmnithe. Mar thoradh air seo 
bhí roinnt daltaí ag freagairt go rialta cé nár fhreagair 
daoine eile riamh nó níor cuireadh dúshlán fúthu riamh 
chun freagairt. Spreag na teicnicí ceistiúcháin laga seo 
freagraí measctha ón rang ar fad le chéile uaireanta. Maidir le 
mionlach an-bheag ceachtanna bhí líon an-íseal ceisteanna 
nó is ar éigean a bhí aon chinn ar bith fiú ó na múinteoirí ar a 
ndaltaí. 
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Tréithe an dea-chleachtais  

 Bhí cáilíocht an cheistithe sármhaith i dtromlach na 
gceachtanna  

 I gceachtanna éifeachtacha   
o d‟úsáid na múinteoirí ceisteanna ardoird agus ísealoird  

o dhírigh na múinteoirí ceisteanna ar dhaltaí ainmnithe  
o sholáthair na múinteoirí tréimhse feithimh suntasach do 

dhaltaí chun smaoineamh agus breathnú ar a bhfreagra  
o dhearbhaigh na múinteoirí freagraí na ndaltaí  
o chuir na múinteoirí dúshlán faoi dhaltaí breis forbartha a 

dhéanamh ar a gcuid freagraí i ndiaidh ráiteas ó dhaltaí 
eile nó ón múinteoir féin. 

 

Ábhair imní 

 I mionlach de cheachtanna bhain múinteoirí úsáid as 
ceisteanna ísealoird don chuid ba mhó  

 I roinnt ceachtanna nach raibh chomh héifeachtach 
sin níor díríodh ceisteanna an mhúinteora ar dhaoine 
aonair ar leith, agus dá bharr sin d‟fhreagair roinnt 

daltaí go rialta ach níor cuireadh dúshlán faoi dhaoine 
eile chun freagairt  

  Mar thoradh ar dhrochtheicnící ceistithe bhí freagraí 
measctha ón rang uile le chéile i roinnt ceachtanna

 
 
 
 
 
 

4.4 Ábhair spreagtha agus  
 tascanna na ndaltaí  
 i gceachtanna  

Baineadh úsáid an-éifeachtach as ábhair spreagtha i 
bhformhór na gceachtanna. Baineadh úsáid as ábhair 
téacsúla, amhairc agus cloisteála chun daltaí a 
spreagadh agus chun an t-ábhar le staidéar a léiriú agus 
a fhorbairt. Baineadh úsáid as sceitsí, léaráidí agus 
príomhfhocail nó frásaí curtha ar an gclár dubh nó ar an gclár 
bán i bhformhór na gceachtanna chun aird na ndaltaí a dhíriú 
ar na príomhphointí foghlama. Baineadh úsáid as tréshoilseáin 
chun an t-ábhar a léiriú i líon suntasach ceachtanna. 
Baineadh úsáid as léarscáileanna aonair agus aerfhótagraif 
chomh maith in a lán ceachtanna. Tugadh grianghraif 
digiteacha, go minic in éineacht le bogearraí 
láithreoireachta, isteach freisin i gcuid bheag 
ceachtanna. Mhol na cigirí comhtháthú na n-ábhar 
spreagtha seo nuair a bhreathnaíodh orthu agus nuair a 
úsáideadh iad go cuí i gceachtanna d‟fhonn daltaí a 

spreagadh chun páirt ghníomhach a ghlacadh agus chun 
cuidiú le foghlaim.  
 

Léirigh ráitis na gcigirí éifeachtacht na n-ábhar seo. 
Luaigh tuarascáil amháin dá leithéid:  
 

Sa chuid ba mhó de cheachtanna bhí múinteoirí tar éis glacadh 
le cur chuige amhairc i leith teagasc na Tíreolaíochta trí úsáid a 
bhaint as cairteacha balla, an osteilgeoir agus léarscáileanna 
agus léaráidí tarraingthe go soiléir ar an gclár dubh.  
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Dúirt na cigirí freisin go bhféadfaí úsáid a bhaint as 
ábhair spreagtha i slí níos éifeachtaí i mionlach de 
cheachtanna. Luaigh tuarascáil amháin dá leithéid:  

 

Spreagtar comhtháthú cur chuige amhairc i leith teagasc na 
Tíreolaíochta sna ceachtanna go léir mar shlí chun foghlaim 
na ndaltaí a éascú agus chun freastal ar an réimse stíleanna 
foghlama laistigh de shuímh seomra ranga cumais 
mheasctha.  

 
 

Bhí tascanna na ndaltaí comhtháite go maith i bhformhór na 
gceachtanna ionas gur ghlac daltaí páirt ghníomhach ina gcuid 
foghlama. Chuimsigh na tascanna seo, mar a léiríodh iad i 
gceachtanna, tógáil nótaí ar feadh tréimhsí gearra agus 
tascanna scríofa gearra agus bileoga oibre á gcur i 
gcrích. I roinnt cásanna bhain obair le hábhair amhairc ar nós 
léarscáileanna, grianghraif nó samplaí leis na tascanna seo. 
Úsáideadh obair ghrúpa agus obair bheirte freisin agus na 
tascanna seo á n-ullmhú. Glacadh leis go raibh cuimsiú cuí na 
tascanna seo sa mhodheolaíocht ranga phleanáilte mar dhea-
chleachtas. Luaigh tuarascáil amháin dá leithéid:  

 

I roinnt áirithe ceachtanna tugadh tascanna gearra ag úsáid 
léarscáileanna SO nó bileoga oibre do na daltaí chomh maith. 
Tharraing an straitéis seo daltaí isteach níos mó ina gcuid 
foghlama féin agus thug sí cead do na múinteoirí gluaiseacht i 
measc na ndaltaí ag díriú ar dhul chun cinn indibhidiúil.  

 
 

Mhol líon beag de thuarascálacha na gcigirí cuimsiú tascanna 
na ndaltaí mar mhodheolaíocht ghníomhach d‟fhonn daltaí a  

 
 
 
 
 
 

spreagadh chun páirt ghníomhach a ghlacadh ina gcuid 
foghlama féin. Luaigh tuarascáil amháin dá leithéid:  
 

Ar mhaithe le héagsúlacht a thabhairt isteach sa slí a 
sheachadtar an ceacht agus dúshlán a chur faoi dhaltaí 
chun páirt níos gníomhaí a ghlacadh sa phróiseas 
foghlama moltar go dtabharfaí bileoga oibre gearra le linn 
na ranga nó ceachtanna praiticiúla eile do dhaltaí.  

 

Tréithe an dea-chleachtais  
 

 Breathnaíodh comhtháthú ábhar téacsúil, amhairc agus 
cloisteála i gceachtanna d‟fhonn topaicí le staidéar a 

léiriú, suim daltaí a spreagadh, agus chun cuidiú le 
foghlaim i bhformhór na gceachtanna  

 Baineadh úsáid as tascanna na ndaltaí ionas go 
nglacfadh daltaí páirt ghníomhach i bhformhór na 
gceachtanna  

Ábhair imní 

  Bhí tionchar diúltach ag an easpa ábhar spreagtha 
agus tascanna d‟fhonn daltaí a mhealladh chun páirt 

ghníomhach a ghlacadh sa phróiseas foghlama ar 
mhionlach de cheachtanna 
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4.5 Comhtháthú TFC i  
 gceachtanna  

Baineadh úsáid as TFC i dteagasc na Tíreolaíochta i leath de 
na ceachtanna a bhreathnaíodh orthu agus níor úsáideadh í 
sa leath eile. Breathnaíodh ar chomhtháthú TFC i 
gceachtanna trí úsáid a bhaint as grianghraif digiteacha, 
léaráidí próisis, agus anailís léarscáileanna agus 
aerfhótagraif agus i gcuid bheag cásanna trí ghearrthóga 
beochana a úsáid. Thug na cigirí ráitis dearfacha ar an 
dul chun cinn a rinneadh cheana féin i scoileanna ach 
spreag siad múinteoirí chomh maith chun forbairt a 
dhéanamh ar an leibhéal comhtháthaithe TFC. Luaigh 
tuarascáil amháin a léirigh an méid a raibh i roinnt eile: 
  

Tá daltaí agus múinteoirí araon tar éis tosú ag úsáid TFC sna 
próisis teagaisc agus foghlama. Bhí bileoga oibre ullmhaithe ag 
múinteoirí agus ábhair thacaíochta ón idirlíon faighte acu agus 
bhí a gcuid scileanna TFC úsáidte ag daltaí IB chun taighde a 
dhéanamh ar thionscadal ar fho-ilchríoch na hIndia agus chun é 
sin a chur i láthair.  
 

I gceachtanna nár úsáideadh TFC iontu ach go gcabhrófaí le 
foghlaim na ndaltaí trí úsáid a bhaint aisti mhol na cigirí go mba 
chóir comhtháthú TFC a thosú. Mhol tuarascáil amháin dá 
leithéid:  

 
go mba chóir d‟fhoireann teagaisc na tíreolaíochta a 

bheith páirteach sa phróiseas de TFC a chomhtháthú le 
teagasc agus foghlaim an ábhair. D‟fhéadfaí úsáid a bhaint 

as ceamara digiteach, ríomhaire glúine agus sonratheilgeoir 
chun an dea-obair a bhí le feiceáil cheana féin a fheabhsú níos 
mó.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Spreag tuarascáil eile múinteoirí chun comhtháthú TFC a 
thosú trí thosaíochtaí pleanála a leagan amach sa 
phróiseas pleanála ábhair comhoibríoch. Luadh inti:  
 

De réir tosaíochta eile d‟fhéadfadh an roinn tíreolaíochta níos 

mó pleanála le haghaidh acmhainní a ghlacadh mar chúram 
uirthi féin go háirithe sa réimse TFC. Bheadh úsáid an DVD 
Trail Master chun tacú le múineadh scileanna léirléimh 
léarscáile agus grianghraif mar phointe imeachta úsáideadh 
do mhúinteoirí sa ghné seo den phróiseas.  

 

Tréithe an dea-chleachtais  
 Bhí comhtháthú éifeachtach TFC i dteagasc agus i 

bhfoghlaim soiléir i leath amháin de cheachtanna 
tíreolaíochta  

 Nuair a baineadh úsáid astu bhí acmhainní TFC 
éifeachtach ach go háirithe ag feabhsú teagaisc agus 
foghlama na scileanna tíreolaíochta maidir le 
léarscáileanna, grianghraif agus eolas spásúil i 
gceachtanna 

 Bhain daltaí agus múinteoirí úsáid as TFC mar uirlis 
taighde éifeachtach i roinnt cásanna 

Ábhair imní 

 Tugadh easpa comhtháthaithe TFC faoi deara i leath 
amháin de na ceachtanna a breathnaíodh orthu 
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4.6 Difreáil i gceachtanna  
Tagraíonn difreáil don slí a chuireann an múinteoir 
inniúlachtaí, ábhair spéis agus stíleanna foghlama éagsúla na 
ndaltaí san áireamh. Tá cur chuige pleanáilte agus úsáid 
réimse modheolaíochtaí chun na daltaí go léir a chur i 
dteagmháil leis an bpróiseas foghlama riachtanach do 
dhifreáil éifeachtach. Bhí nádúr cumais mheasctha ag 
formhór na ranganna don Tíreolaíocht. I ranganna 
príomhshrutha cuimsitheacha tá múinteoirí freagrach as 
teagasc agus foghlaim na ndaltaí le hilghnéitheacht 
stíleanna foghlama. Ba chóir iad siúd le riachtanais 
oideachais speisialta agus iad siúd leis an mBéarla mar 
theanga bhreise acu a chuimsiú go hoiriúnach sna ceachtanna 
príomhshrutha seo freisin. Caithfidh múinteoirí 
modheolaíochtaí agus straitéisí teagaisc agus foghlama 
difreáilte a úsáid d‟fhonn teagasc agus foghlaim a 

bhainistiú i ranganna cuimsitheacha den chineál sin.  
 

Bhreathnaigh na cigirí ar samplaí soiléire de dhifreáil á 
dhéanamh ag múinteoirí i gceachtanna tíreolaíochta 
cumais mheasctha agus daltaí i mbun ullmhúcháin 
deiridh do na scrúduithe Stáit. Bhain na ceachtanna seo le 
hathbhreithniú de ghnáth agus bhí difreáil le feiceáil iontu i 
leith doimhneachta láimhsithe an ábhair le staidéar agus 
maidir le leibhéal na sonraí i scileanna tíreolaíochta a chur i 
bhfeidhm. Rinneadh difreáil maidir le hobair bhaile agus go 
mór mhór maidir le cleachtadh ar cheisteanna scrúduithe 
chomh maith. Bhí riachtanais na gceisteanna scrúdaithe ar  

 
 
 
 
 
 
 

leith do dhaltaí ardleibhéal agus gnáthleibhéal agus cáilíocht 
na bhfreagraí scríofa difreáilte ag múinteoirí freisin. Spreag 
agus dearbhaigh na cigirí an dea-chleachtas seo agus 
bhí sé soiléir i bhformhór na gceachtanna le teacht na 
scrúduithe Stáit.  
 
 

Mar sin féin, bhreathnaigh na cigirí ar fhianaise theoranta 
de mhodheolaíochtaí difreáilte i bhformhór na 
gceachtanna eile. Níor breathnaíodh modheolaíochtaí 
difreáilte chun daltaí le riachtanais oideachais breise lena 
n-áirítear iad siúd le riachtanais oideachais speisialta 
agus iad siúd leis an mBéarla mar theanga bhreise acu i 
bhformhór de cheachtanna tíreolaíochta. Spreag na cigirí 
forbairt comhrá fhoirmiúil idir an fhoireann tacaíochta 
oideachais i scoileanna dá leithéid agus na múinteoirí 
tíreolaíochta chun cuimsiú na ndaltaí seo i ranganna cumais 
mheasctha príomhshrutha a éascú. D‟fhéadfadh na naisc seo 

cabhrú le forbairt straitéisí teagaisc agus foghlama difreáilte i 
ranganna tíreolaíochta chomh maith. Bhí naisc foirmiúla leis an 
bhfoireann tacaíochta oideachais bunaithe i mionlach 
scoileanna. I méid níos suntasaí de scoileanna, áfach, bhí 
línte cumarsáide neamhfhoirmiúla idir na múinteoirí 
tíreolaíochta agus lucht soláthair tacaíochta breise do dhaltaí. 
Dhearbhaigh na cigirí na forbairtí seo sa mhionlach de 
scoileanna inar breathnaíodh dea-chleachtas den chéad-
scoth. I dtuarascáil amháin aithníodh an obair seo mar seo a 
leanas:  
 

Tá naisc láidre bunaithe ag an roinn tíreolaíochta leis an roinn 
tacaíochta oideachais. Malartaítear acmhainní, ábhair  
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foghlama, pleananna athbhreithnithe, liostaí d‟fhocail eochracha 

agus éagsúlacht mheasúnuithe agus bileoga oibre 
cruthaitheacha chun cur ar chumas na ndaltaí uile roinnt dul 
chun cinn a dhéanamh.  

 
 

Rinne na cigirí moltaí dírithe nuair a bhí sé soiléir go raibh gá le 
feabhas sa réimse seo. Chuir tuarascáil amháin dá leithéid béim 
ar bhreis forbartha na nasc seo:  
 

Toisc go bhfuil grúpáil ranga cumais mheasctha ann 
moltar go gcruthófaí níos mó naisc leis an roinn tacaíochta 
oideachais chun cúnaimh agus comhairle a thabhairt 
maidir le modheolaíochtaí a chur i ngníomh ar mhaithe le 
siollabas na Tíreolaíochta a dhifreáil chun freastal ar 
riachtanais na ndaltaí laistigh den suíomh príomhshrutha.  

 
 

Leag tuarascáil eile béim díreach ar an ngá leis na 
teagmhálacha seo agus luadh:  
 

Ba chóir d‟fhoireann teagaisc na tíreolaíochta agus don roinn 
tacaíochta oideachais straitéisí difreáilte teagaisc agus foghlama 
a phleanáil agus a fhorbairt chun níos mó tacaíochta a thabhairt 
do dhaltaí sa suíomh príomhshrutha.  

 
 
 
 
 
 
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Thug cigirí samplaí maithe de chur chuigí teagaisc 
difreáilte faoi deara, go háirithe i réimsí ar nós obair 
bhaile a shocrú, cleachtadh a dhéanamh ar 
cheisteanna scrúdaithe agus athbhreithniú le 
haghaidh na scrúduithe Stáit  

 I gceachtanna éifeachtacha ag úsáid modheolaíochtaí 
teagaisc difreáilte  
o bhí ábhar an cheachta oiriúnach d‟inniúlachtaí, 

ábhair spéis agus stíleanna foghlama difriúla na 
ndaltaí  

o bhí na modheolaíochtaí teagaisc difreáilte de réir 
leibhéil na teanga, taisc, doimhneacht an cheistithe 
agus cineáil ábhar spreagtha a úsáideadh  

o baineadh úsáid as straitéisí measúnaithe difreáilte 
agus obair bhaile ag cuimsiú critéar ratha soiléir chun 
tascanna a chríochnú  

o sholáthair na múinteoirí aiseolas forbartha soiléir do 
na daltaí  

o cothaíodh comhrá foirmiúil idir an fhoireann 
tacaíochta oideachais agus na múinteoirí 
tíreolaíochta príomhshrutha  

 

Ábhair imní 
 Fuair cigirí beagán fianaise difreála chun éagsúlacht 

na ndaltaí laistigh de ranganna cumais mheasctha 
príomhshrutha a spreagadh seachas i rith na 
tréimhse ag druidim leis na scrúduithe Stáit  

 Bhí beagán cumarsáide foirmiúla agus comhrá idir an 
fhoireann tacaíochta oideachais agus na múinteoirí 
tíreolaíochta príomhshrutha i bhformhór na 
scoileanna  
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5.1 Cáilíocht na modhanna  
 measúnaithe  

I bhformhór na scoileanna thug na cigirí réimse éifeachtúil de 
mhodhanna measúnaithe i gceachtanna faoi deara. Bhí ceistiú 
na ndaltaí agus monatóireacht agus ceartú obair bhaile i measc 
na bpríomh-mhodhanna measúnaithe a breathnaíodh orthu. 
D‟úsáid múinteoirí tascanna i gceachtanna agus scrúduithe 
scríofa gearra neamhfhoirmiúla chomh maith. I mionlach beag 
cásanna, baineadh úsáid as obair thionscadail na ndaltaí mar 
ghné mheasúnaithe. Bhí sé soiléir do na cigirí go ndearna 
múinteoirí taifead córasach ar thorthaí na measúnuithe i 
mbeagnach gach cás, go neamhfhoirmiúil le linn an cheachta 
nó go foirmiúil i scrúduithe na scoile. Thaifead múinteoirí 
tinreamh na ndaltaí ag ceachtanna chomh maith. Bhain na 
múinteoirí úsáid as na taifid seo chun foghlaim na ndaltaí 
a mheas agus chun aiseolas a chur ar fáil do 
thuismitheoirí, do dhaltaí agus do chomhaltaí foirne eile, 
de réir mar ba chuí.  
 

Thuairiscigh na cigirí go raibh leibhéal measúnaithe 
suntasach d‟fhoghlaim na ndaltaí ar siúl i dtromlach na 

gceachtanna tíreolaíochta. Luaigh tuarascáil amháin a 
léirigh an-chuid acu:  

 
Breathnaíodh ar mheasúnú leanúnach sna ranganna a 
tugadh cuairt orthu fad a rinne na múinteoirí seiceáil ar 
thuiscint na ndaltaí trí cheistiú dírithe de réir mar a bhí 
an ceacht ag leanúint ar aghaidh. Cuimsítear obair bhaile  

 
 
 
 
 
 
 

mar chuid de mheasúnú leanúnach agus bíonn scrúduithe ranga 
ag deireadh gach cuid den siollabas.  

 
 

Léirigh tuarascáil eile na cleachtais a breathnaíodh orthu i 
bhformhór na gceachtanna agus luadh go bhfuil:  
 

Measúnú ar bhonn leanúnach ar siúl sa rang trí cheistiú, 
trí cheartú obair bhaile agus trí na bileoga taisc a 
chríochnú.  

 
 

Bhí cáilíocht d‟obair scríofa na ndaltaí go maith nó an-mhaith i 
gceachtanna. I dtromlach na scoileanna, rinne an 
múinteoir monatóireacht ar obair na ndaltaí, idir obair a 
comhlíonadh sa bhaile nó sa rang, agus i bhformhór na 
gcásanna, cuireadh aiseolas forbartha soiléir agus 
fiúntach ar fáil do dhaltaí. Tá sé seo ríthábhachtach 
d‟fhoghlaim agus aithníodh agus dearbhaíodh é i 

dtuarascálacha na gcigirí. Luaigh tuarascáil amháin dá 
leithéid go soiléir  
 

gur marcáladh obair na ndaltaí agus rinneadh 
monatóireacht uirthi go rialta. Cuireadh moltaí cuí sna 
cóipleabhair i roinnt cásanna chun daltaí a dhíriú i dtreo 
feabhsú a gcuid oibre.  

 
 

Thug tuarascáil eile a rinne tagairt d‟aiseolas forbartha 

faoi deara  
 

go raibh fianaise de mhonatóireacht agus de mharcáil an 
mhúinteora ar obair. Áirítear san anótáil seo moltaí a d‟aithin 
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agus a dhearbhaigh go cuí obair na ndaltaí agus 
cuimsíodh inti chomh maith moltaí forbartha a sholáthair 
treoirlínte chun caighdeán na hoibre a fheabhsú.  

 
 

I mionlach de thuarascálacha, thug na cigirí faoi deara go 
raibh cáilíocht an mheasúnaithe ar obair na ndaltaí éagsúil i 
ngrúpaí ranga difriúla agus go raibh easpa i roinnt 
ceachtanna. B‟ábhar imní do na cigirí cáilíocht an 
mheasúnaithe agus ceartúcháin an obair bhaile ach go 
háirithe i dtromlach na gcásanna seo. Luaigh tuarascáil 
amháin go raibh  
 

tascanna obair bhaile cuí i gcóipleabhair na ndaltaí ach i roinnt 
ceachtanna ní raibh aon fhianaise sa chóipleabhair de 
mhonatóireacht, de mholtaí nó de mheasúnú na múinteoirí. I 
gcásanna eile rinneadh seiceáil agus marcáil rialta ar 
leabhair nótaí agus ar chóipleabhair na ndaltaí.  

 
 

I roinnt tuarascálacha thug na cigirí faoi deara nár socraíodh 
obair bhaile nó nach ndearnadh monatóireacht uirthi i roinnt 
ceachtanna. Tugann na tuarascálacha seo moltaí soiléire 
maidir leis an ngá atá le monatóireacht a dhéanamh ar obair 
bhaile go rialta agus aiseolas forbartha a sholáthar. Mhol 
tuarascáil amháin dá leithéid go mba chóir obair bhaile a 
cheartú go comhsheasmhach sna ceachtanna ar fad. I 
dtuarascáil eile chuir na cigirí béim ar an luach a bhaineann le 
hobair bhaile mar uirlis foghlama agus measúnaithe. Luaigh 
an tuarascáil seo:  
 

Ag teacht le hobair bhaile a thabhairt moltar go gceartófaí go 
comhsheasmhach í má tá a cumas iomlán mar uirlis 
foghlama agus measúnaithe le tabhairt chun críche.  

 
 
 
 
 
 
 

Ba cheart go bheadh aiseolas forbartha soiléir ar fáil do 
dhaltaí i dteannta le measúnú ar obair na ndaltaí má tá 
measúnú chun feabhas a chur ar fhoghlaim. Bhí cáilíocht 
an aiseolais ar obair scríofa mar ábhar imní do na cigirí áfach, 
i mionlach suntasach na gceachtanna. Ba mhinic sna 
cásanna seo gur chuir an múinteoir tic agus dáta ar na 
cóipleabhair agus ar na fillteáin. Cuireadh isteach ráiteas ar 
nós Go Maith nó Lag in a lán cásanna. Tugann an 
cineál monatóireachta seo léiriú don mhúinteoir ar 
cháilíocht, ar luas agus ar dhoimhneacht na foghlama 
ach tugann sé teachtaireacht an-chaol agus an-teoranta 
don dalta.  
 

Mhol na cigirí i líon suntasach de thuarascálacha gur chóir do 
mhúinteoirí agus do ranna ábhair breathnú ar ghlacadh le 
modheolaíochtaí measúnuithe don fhoghlaim (MdF). 
Úsáideann MdF measúnú múnlaitheach chun foghlaim a 
fheabhsú. Roinntear torthaí foghlama nó an critéar rathúlachta 
le haghaidh taisc measúnaithe leis na daltaí. Tugann MdF 
spreagadh do mharcáil ráitis amháin agus aiseolas forbartha 
ar thascanna. Stiúrann sé múinteoirí chun a gcuid modhanna 
teagaisc a oiriúnú maidir le torthaí measúnuithe. Mhol na cigirí 
úsáid MdF in a lán tuarascálacha agus thug siad spreagadh 
chomh maith le béim a leagan ar mheasúnú laistigh den 
phróiseas pleanála ábhair. Mar shampla, luaigh tuarascáil 
amháin:  
 

Mar chuid den phróiseas pleanála comhoibríoch leanúnach 
ba chóir do na múinteoirí tíreolaíochta díriú freisin ar an 
gcineál aiseolais a thugtar do dhaltaí tar éis cóipleabhair na 
ndaltaí a cheartú agus measúnuithe ranga a chur i gcrích.  
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Ba chóir na modhanna atá leagtha amach i measúnú don 
fhoghlaim a úsáid chun na straitéisí seo a chur i bhfeidhm.  

 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Úsáideadh réimse modhanna measúnuithe i dtromlach 
na gceachtanna  

 Bhí obair scríofa na ndaltaí ar ardchaighdeán i 
dtromlach na gceachtanna  

 Rinneadh taifead córasach ar thinreamh agus ar 
thorthaí na measúnuithe i mbeagnach gach ceacht  

 Bhí monatóireacht agus ceartú rialta i gceist le hobair 
bhaile agus tascanna na ndaltaí i dtromlach na 
gceachtanna  

 Sholáthair múinteoirí aiseolas forbartha múnlaitheach do 
dhaltaí ar a gcuid oibre i dtromlach na gceachtanna   

 Thug na cigirí faoi deara go raibh an cumas ag 
straitéisí measúnuithe don fhoghlaim éifeachtacht 
mheasúnaithe a fheabhsú 

 

Ábhair imní 

 Bhí easpa monatóireachta agus ceartaithe i gceist le 
hobair bhaile i mionlach na gceachtanna  

 I mionlach na gceachtanna, níor sholáthraíodh aiseolas 
forbartha soiléir do dhaltaí ar obair bhaile agus ar 
thascanna 
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Achoimre ar na príomhchinntí agus príomh-mholtaí  
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Cáilíocht an tsoláthair don ábhar agus na 
tacaíochta scoile uile  

 

Príomhchinntí  

 

B‟ábhar le tacaíocht mhaith í an Tíreolaíocht i bhformhór na 

scoileanna.  

Thairg beagnach gach scoil an Tíreolaíocht mar ábhar 
éigeantach sa tsraith shóisearach agus bhí cumas measctha i 
bhformhór na ngrúpaí ranga.  

Thairg formhór na scoileanna an t-ábhar le leithdháileadh trí 
thréimhse ranga in aghaidh na seachtaine sa tsraith 
shóisearach.  

Thairg formhór na scoileanna modúl tíreolaíochta san IB agus 
sholáthair formhór acu leithdháileadh dá thréimhse ranga ar a 
laghad in aghaidh na seachtaine.  

Chonaic formhór na scoileanna roghnú láidir de Thíreolaíocht 
san Ardteistiméireacht. Thairg an mór chuid an t-ábhar 
laistigh de struchtúr rogha-oscailte agus sholáthar beagnach 
gach scoil leithdháileadh cúig thréimhse ranga ar a laghad in 
aghaidh na seachtaine.  

Bhí seomra tíreolaíochta sainithe ag tromlach na scoileanna.  

Fad is a bhí ranganna Tíreolaíochta na hArdteistiméireachta 
uile gafa leis an imscrúdú tíreolaíochta éigeantach, níor 
chuimsigh ach leath de chláir tíreolaíochta IB aon ghné  

 
 
 
 
 
 
 
 

imscrúdaitheach nó oibre allamuigh. Ní raibh ach líon 
fíorbheag scoileanna páirteach in aon obair allamuigh i 
dtíreolaíocht na sraithe sóisearaí. 
 

Moltaí  

Ba chóir go mbeadh rochtain ag gach dalta ar Thíreolaíocht 
san ardleibhéal go dtí go socraíonn siad ar a rogha leibhéal le 
haghaidh scrúdaithe.  

Chomh fada agus is féidir ba chóir go mbeadh rochtain 
chothrom ag na múinteoirí tíreolaíochta uile ar an seomra 
tíreolaíochta, nuair atá a leithéid ann.  

Ba chóir na hacmhainní i leith teagaisc tíreolaíochta a 
chatalógú agus, sna scoileanna áit nach bhfuil aon seomra 
tíreolaíochta iontu, iad a stóráil in áit inrochtana.  

Ba chóir do ranna tíreolaíochta obair i dteannta le bainistíocht 
na scoile chun áiseanna TFC a fhorbairt don Tíreolaíocht.  

Ba chóir scileanna imscrúdaithe agus obair allamuigh na 
tíreolaíochta a áireamh i gcláir tíreolaíochta IB agus na sraithe 
sóisearaí.  

Cáilíocht na pleanála agus an ullmhúcháin  
 

Príomhchinntí  

Bhí roinn tíreolaíochta i mbun feidhme i mbeagnach gach 
scoil agus comhordaitheoir ábhair ceaptha acu.  
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Bhí próiseas pleanála comhoibritheach i bhfeidhm i 
bhformhór na scoileanna.  

Bhí beagnach gach múinteoir tíreolaíochta gafa le pleanáil 
aonair ar chaighdeán an-ard.  

Bhí plean ábhair mionsonraithe forbartha i níos lú ná leath de 
na scoileanna, le líon comhchosúil i mbun forbartha ar 
phlean. Ní raibh plean ábhair forbartha ag líon beag 
scoileanna.  

Bhí plean tíreolaíochta IB ag tromlach na scoileanna a thairg 
Tíreolaíocht san IB.  

 

Moltaí  

Ba chóir go mbeadh plean ábhair don Tíreolaíochta ag gach 
scoil agus ba chóir go mbeadh plean tíreolaíochta IB i 
bhfeidhm ag scoileanna a thairgeann tíreolaíocht IB.  

Ba chóir go ndéanfadh an plean ábhair tagairt do 
mhodheolaíochtaí teagaisc agus foghlama, torthaí foghlama, 
measúnú, comhtháthú TFC, agus cuimsiú.  

Ba chóir do mhúinteoirí aonair na tíreolaíochta agus ranna 
tíreolaíochta machnamh a dhéanamh ar éifeachtacht chur 
chuige líneach maidir leis an siollabas a theagasc sa tsraith 
shóisearach agus shinsearach i gcomhthéacs na scoile nó an 
tseomra ranga dá gcuid.  

 
 
 
 
 
 
 

Cáilíocht an teagaisc agus na foghlama  
 

Príomhchinntí  

Bhí cáilíocht na foghlama go maith go ginearálta agus í an-
mhaith i roinnt cásanna ach bhí daltaí éighníomhach ina gcuid 
foghlama i mionlach de cheachtanna.  

Bhí cáilíocht teagaisc na Tíreolaíochta go maith nó an-mhaith 
i mbeagnach gach ceacht.  

Bhí cáilíocht an cheistiúcháin sármhaith i dtromlach na 
gceachtanna.  

Rinneadh comhtháthú ar ábhair spreagthaigh amhairc agus ar 
tascanna rannpháirteacha na ndaltaí i dtromlach na 
gceachtanna.  

Nuair a breathnaíodh uirthi, comhtháthaíodh TFC go 
héifeachtach i ngníomhaíochtaí an tseomra ranga.  

 

Moltaí  

Ba chóir úsáid a bhaint as éagsúlacht modheolaíochtaí 
teagaisc agus foghlama gníomhacha chun suim na ndaltaí a 
spreagadh ina gcuid foghlama féin i gceachtanna.  

Tá gá le cáilíocht an cheistiúcháin a fheabhsú i mionlach na 
gceachtanna.  
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Ba chóir breis forbartha a dhéanamh ar chomhtháthú TFC i 
dteagasc agus i bhfoghlaim.  

Ba chóir úsáid modheolaíochtaí teagaisc agus foghlama 
idirdhealaitheacha a leathnú chun a chinntiú go gcuimsítear na 
daltaí uile i gceachtanna tíreolaíochta.  

Ba chóir naisc agus cumarsáid fhoirmiúil a bhunú leis an 
bhfoireann tacaíochta oideachais chun straitéisí don chuimsiú 
agus don idirdhealú i gceachtanna tíreolaíochta a éascú.  

Ba chóir go mbeadh éagsúlacht soiléir ó thaobh ábhair agus 
modheolaíochta de idir ceachtanna tíreolaíochta IB agus 
ceachtanna tíreolaíochta na hArdteistiméireachta.  

 
 
 

Cáilíocht an mheasúnaithe  
 

Príomhchinntí  

Baineadh úsáid as réimse éifeachtach modhanna 
measúnaithe i dtromlach na gceachtanna.  

Bhí cáilíocht an-ard ag obair scríofa na ndaltaí i dtromlach na 
gceachtanna.  

Bhí monatóireacht agus ceartúchán soiléir ar obair bhaile 
agus soláthar roinnt nótaí tráchta múnlaitheacha agus 
forbraíochta le feiceáil i dtromlach na gceachtanna.  

 
 
 
 
 
 
 

Rinne formhór na múinteoirí taifead rialta ar thinreamh na ndaltaí 
agus ar thorthaí na measúnuithe.  
 

Moltaí  

Ba chóir monatóireacht a dhéanamh ar obair na ndaltaí agus í 
a cheartú i ngach cás.  

Ba chóir aiseolas múnlaitheach agus forbraíochta a chur ar fáil 
do gach daltaí.  

Ba chóir do mhúinteoirí measúnú a úsáid le haghaidh straitéisí 
foghlama i bpleanáil ábhair, i dteagasc ranga agus i measúnú an 
dalta.  
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