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Déanann Leathchéad Tuairisc Scoile: a bhfuil le

rá ag cigirí trácht ar an gcáilíocht agus ar na

caighdeáin i líon beag bunscoileanna in Éirinn.

Tá an tuarascáil bunaithe ar anailís atá déanta

ar thorthaí na Cigireachta i leathchéad tuairisc

scoile a soláthraíodh ar bhunscoileanna

éagsúla i gcaitheamh na scoilbhliana 2001/2.

Cuireann an tuarascáil fianaise i láthair ar an

gcleachtas atá i réim go tipiciúil, a bheag nó á mhór, i scoileanna in

Éirinn inniu. Pictiúr d’am na huaire, mar sin, is ea an anailís den

soláthar náisiúnta.

Rinne cigirí measúnacht ar bhunghnéithe d’obair scoileanna faoi na

ceannteidil leathana seo a leanas: curaclam, foghlaim agus teagasc,

measúnacht, eagrúchán agus bainistíocht, acmhainní, agus naisc

bhaile-scoile. Is í an tuarascáil seo an chéad chéim in obair na

Cigireachta a chur i láthair do phobal níos leithne. Sonraíonn an

tuarascáil cleachtas follasach i scoileanna ar dearnadh cigireacht

orthu, agus dírítear aird ar sholáthar dea-cháilíochta nó

ardcháilíochta. Sonraíonn sí réimsí ab fhéidir a fhorbairt, chomh

maith, ó thaobh na scoile féin de agus ó thaobh an chóras

oideachais trí chéile.

Tá an tuarascáil seo dírithe ar: múinteoirí, príomhoidí, bainistíochtaí

scoileanna, tuismitheoirí, lucht déanta beartas, taighdeoirí agus

comhphobal coitianta an oideachais. Soláthróidh sí bonn chun

díospóireacht a spreagadh ag leibhéal na scoile agus an chórais

araon, agus ar cháilíocht sholáthar an oideachais i mbunscoileanna.

Beidh sí ina cúnamh ag seirbhísí - an Clár Tacaíochta don Churaclam

Bunscoile agus an Tionscnamh Phleanáil Forbartha Scoile mar

shampla - chun sprioc-thacaíocht éifeachtúil a lorg do scoileanna.

Leagann An tAcht Oideachais 1998 de chúram reachtúil ar an

gCigireacht, cáilíocht agus caighdeáin i scoileanna a mheasúnú.

Agus ár n-aird againn ar scoileanna agus ar an gcóras a fheabhsú, tá

obair na Cigireachta dírithe ar thrí réimse na measúnachta, na

forbartha agus na tacaíochta. Tá mé dóchasach go gcuideoidh an

taithí i scríobh na tuarascála agus an plé a eascróidh de bharr a cuid

torthaí, leis an gCigireacht chun a cuid feidhmeanna féin a fhorbairt

ar mhaithe leis na páirtithe leasmhara ar fad san oideachas

bunscolaíochta. Tá mé ag súil, ina theannta sin, go ndéanfaidh sí

fónamh don díospóireacht ar an soláthar oideachais agus ar thorthaí

i mbunscoileanna. 

Eamon de Staic

Príomh-Chigire     

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta 

Nollaig 2002
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Réamhrá

Próiseas na Tuairisce Scoile

Soláthraítear Tuairisc Scoile ar gach bunscoil go tráthrialta. Ó 1993 i

leith tá tuairiscí déanta ag an gCigireacht ar 97% de scoileanna, nó geall

leis. I gcaitheamh na scoilbhliana 2001/2, soláthraíodh 326 tuairisc dá

leithéid, a bhain le 1,615 múinteoir, ionann agus 10% de na

bunscoileanna ar fad agus thart ar 7% de na bunmhúinteoirí go léir.

Cuireann Leathchéad Tuairisc Scoile: a bhfuil le rá ag cigirí i láthair,

anailís ar chaoga tuairisc a roghnaíodh as cuóta tuairiscí na bliana. Tá

an rogha a rinneadh leathan-ionadaitheach ar na catagóirí éagsúla

bunscoileanna ó thaobh méid, cineál agus suíomh de.

Is é atá i gceist i bpróiseas na Tuairisce Scoile ná measúnacht ar

eagrúchán agus ar obair na scoile ina hiomláine. Déanann gach tuairisc

tagairt do

� tosca timpeallachta a bhfuil tionchar acu ar éifeachtúlacht obair na

múinteoirí

� eagrúchán agus atmaisféar na scoile agus an clár ginearálta oibre atá

i bhfeidhm, agus

� forbairt ghinearálta daltaí agus an dul chun cinn a dhéanann siad i

réimsí éagsúla den churaclam.

Le linn phróiseas na Tuairisce Scoile déanann cigirí

� plé ar chuspóirí agus ar nósanna imeachta don chuairt chigireachta

leis an bpríomhoide agus le baill eile den fhoireann

� measúnú ar obair na scoile trí chuairt a thabhairt ar ranganna, ábhar

an churaclaim agus modheolaíochtaí teagaisc a mheasúnú,

athbhreithniú ar dhoiciméid, agallaimh, agus comhphlé

� plé ar thorthaí na measúnachta leis an bpríomhoide agus le baill eile

foirne sula mbíonn an tuairisc críochnaithe

� plé ar chúrsaí a bhaineann leis an gcigireacht, agus a eascraíonn as,

le cathaoirleach an bhoird

� tuairisc dheiridh a ullmhú

Tar éis breithniú a dhéanamh ar an tuairisc taobh istigh den Roinn

Oideachais agus Eolaíochta, cuirtear cóip amach chuig bord

bainistíochta agus foireann na scoile.

Tá sé d’aidhm ag próiseas na Tuairisce Scoile measúnacht oibiachtúil ar

an scoil i réimse leathan gníomhaíochtaí a sholáthar do bhord

bainistíochta agus d’fhoireann na scoile. Déantar an tuairisc ar leith a

scríobh chun an scoil a chur ar an eolas faoi thorthaí na measúnachta

agus chun bonn a thabhairt maidir le pleanáil forbartha agus

feabhsúchán na scoile.

Cúlra na tuarascála seo

Tá an tuarascáil seo á cur i láthair i gcomhthéacs athruithe reachtúla,

curaclaim agus sóisialta agus béim á cur an athuair ar an ngá atá le

hoideachas den cháilíocht is airde chun riachtanais oideachasúla ár

ndaltaí uile a shásamh. Tá impleachtaí maidir le hoibriú scoileanna agus

maidir leis an gCigireacht ag an Acht Oideachais 1998, An tAcht

Comhionannais 2000 agus An tAcht Oideachais (Leas) 2000. Tá

scoileanna ag dul i ngleic freisin leis na dúshláin a bhaineann le

Curaclam na Bunscoile 1999 a chur i bhfeidhm agus le tabhairt faoin

bproiséas a bhaineann le pleanáil forbartha. Tá tacaíocht á thabhairt

don obair seo ag an Tionscnamh Phleanáil Forbartha Scoileanna agus an

Clár Tacaíochta don Churaclam Bunscoile.



Réamhrá

Sa chomhthéacs seo, tá eolas ar cháilíocht sholáthar an oideachais i

scoileanna fíorthábhachtach. Déanann próiseas na Tuairisce Scoile a

leithéid d’eolas a thál. Go dtí seo, bhí na Tuairiscí Scoile dírithe ar

scoileanna indibhidiúla, ach tá an chéad chéim tógtha againn anois sa

tuarascáil seo i gcomhordú a dhéanamh ar na torthaí measúnachta ó

líon áirithe tuairiscí scoile. Déanann sé seo comhlánú ar an obair

leanúnach atá ar siúl ag Aonad Tacaíochta agus Taighde ar an

Measúnacht de chuid na Cigireachta chun nósanna imeachta agus

cleachtais na cigireachta a fheabhsú agus beidh sé, d’áirithe, mar bhonn

eolais do phróiseas na tuairisceoireachta ar cheisteanna córais.

Struchtúr na tuarascála

Tá leagan amach na tuarascála ar aon dul ina fhormáid , tríd is tríd, le

struchtúr na Tuairisce Scoile. Tá “Ceisteanna Uile-Scoile” ag plé le

gnéithe de shaol na scoile - bainistíocht scoile, foireann agus eagrúchán,

agus páirtíocht thuismitheoirí – mar shampla. Díríonn “Ceisteanna

Ginearálta Curaclaim” ar ghnéithe den phleanáil, prionsabail agus

modheolaíochtaí, measúnacht, riachtanais oideachais speisialta agus

acmhainní. Tá tuairiscí i “Réimsí Curaclaim” ar chúrsaí teagaisc agus

foghlama i ngach ceann de na hábhair atá san áireamh faoi na sé réimse

curaclaim de Curaclam na Bunscoile. Sonraíonn an chuid dheireanach

conclúidí do na scoileanna agus don chóras i gcás mórábhair a bhfuil

tionchur acu ar cháilíocht thaithí oideachais daltaí bunscoile.

An próiseas athbhreithnithe

Meitheal bheag cigirí a chuir Leathchéad Tuairisc Scoile: a bhfuil le rá ag

cigirí le chéile, agus tacaíocht acu ó Aonad Tacaíochta agus Taighde ar

an Measúnacht de chuid na Cigireachta. Rinneadh mionanailís inti ar

chaoga tuairisc. Tar éis gach tuairisc díobh a scagadh, baineadh eolas

astu de réir mhaitrís táscairí. Rinneadh catagóirí agus scálaí den eolas

ansin, a bhí mar áis chun ráitis ilchodacha a chur le chéile ar gach gné a

raibh tuairisc ina taobh sna Tuairiscí Scoile. 

Bíodh go gcuirtear i láthair sa tuarascáil seo fianaise ar chleachtas a

tugadh faoi deara sna scoileanna ar dearnadh cigireacht orthu, ní

staidéar beacht eolaíoch atá inti, ná níl sí á mhaíomh go bhfuil sé

cuimsitheach. É sin san áireamh, áfach, pictiúr atá inti d’am na huaire ó

thaobh soláthar oideachais i mbunscoileanna na hÉireann.

Agus an tuarascáil á cur le chéile, cuireadh an mheicníocht scálaithe seo

a leanas i bhfeidhm i leith ráitisí agus breithmheasanna chigirí chun

sainiú a dhéanamh ar chatagóirí leathana feidhmíochta sna scoileanna a

ndearnadh anailís ar a gcuid Tuairiscí Scoile:

TÉARMAÍ CÁILÍOCHTA LEIBHÉAL NA FEIDHMÍOCHTA

A ÚSÁIDTEAR SA I GCEIST

TUAIRISC SEO

An-mhaith Feidhmíocht bharrmhaitheasa

Maith Feidhmíocht mhaith

Cuibheasach Scóip chun forbartha

Lag Deacracht á sonrú
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TÉARMAÍ MÉID A ÚSÁIDTEAR CÉADCHODÁIN NA DTAGAIRTÍ SNA

SA TUAIRISC SEO TUAIRISCÍ N NDEARNADH ANAILÍS ORTHU

A bhformhór Breis agus 90%

An chuid is mó 75% - 90%

Tromlach 50% - 74%

Faoi bhun a leath 15% - 49%

Roinnt Suas go 15%

I dtreo feabhsúcháin scoile

Ag an leibhéal ginearálta, is ábhar spéise do na páirtithe leasmhara go

léir san oideachas bunscolaíochta, ráitis chomhordaithe a bheith ar fáil

ar oibriúchán chaoga scoil, sa mhéid go dtugann siad léargais ar

cháilíocht sholáthar an oideachais sna scoileanna áirithe sin.

Go sonrach, 

� tugann an tuarascáil deiseanna do bhoird bhainistíochta ceisteanna a

shainiú mar thosaíochtaí i bhforbairt na scoile sa todhchaí

� soláthraíonn sí bonn féinmheasúnachta d’fhoirne scoileanna agus

ardaíonn ceisteanna chun plé agus chun machnaimh

� aithníonn sí ról thuismitheoirí in oideachas a gcuid páistí agus

díríonn aird ar na bealaí ar féidir an ról sin a chur chun cinn, agus

� díríonn sí aire ar thabhacht seirbhísí tacaíochta chórasacha a chur ar

fáil do scoileanna i gcomhthéacs cur i bhfeidhm an churaclaim agus

pleanáil d’fheabhsú scoile.



1.1 An Bord Bainistíochta

“Is é dualgas boird an scoil a bhainistiú thar ceann an phátrúin

agus ar mhaithe leis na mic léinn agus a dtuismitheoirí agus

oideachas cuí a sholáthar, nó a chur faoi deara é a sholáthar do

gach mac léinn ar an scoil…..” (An tAcht Oideachais 1998).

De réir na measúnachta i dtuairiscí cigirí, tá an chuid is mó de na boird

bhainistíochta go maith nó an-mhaith i mbun a gcuid dualgas a

chomhlíonadh. Tá cuid díobh cuibheasach, agus an fíorbheagán díobh

lag. An dá théama is mó a ndéantar trácht orthu go rialta i dtuairiscí ná,

an bealach a gcomhlíonann bord bainistíochta a chuid dualgas, agus an

cineál páirtíochta a bhíonn idir é agus baill eile de chomhphobal na

scoile. 

Luaitear mórán samplaí den dea-chleachtas. Déantar tagairt go coitianta

don tacaíocht a thugtar d’obair na scoileanna, do chruinnithe rialta, do

dhualgais a chomhlíonadh go díograiseach, agus do pháirt ghníomhach

a ghlacadh i gcúrsaí na scoile. Déantar tagairt dhearfach freisin do

chaidreamh maith oibre a chothú le múinteoirí agus le tuismitheoirí,

agus luaitear iad a bheith tiomanta agus eolasach.

I gcás go mbíonn deacrachtaí ann maidir le hoibriúchán na mbord,

baineann siad le caidreamh neamhfhorbartha idir boird bhainistíochta

agus baill eile de chomhphobail scoileanna, le deacrachtaí a bhaineann

le cothabháil scoileanna, agus le ceisteanna a thugann ar dhaoine éirí

as boird. Dá dheasca sin, díríonn na moltaí a dhéantar sa réimse seo ar

an ngá atá le soláthar níos fearr a dhéanamh do chothabháil foirgneamh

scoileanna, ar thús a chur le próiseas athchóirithe scoileanna nó iad a

fhairsingiú, ar fheabhsúchán cumarsáide agus caidrimh taobh istigh de 

chomhphobail scoileanna, agus ar a bheith páirteach i gcúrsaí

polasaithe scoileanna.

1.2 Bainistíocht inscoile

Baineann bainistíocht inscoile le hobair an phríomhoide agus le

múinteoirí a bhfuil poist fhreagrachta orthu sa scoil féin .

Tá an bhainistíocht inscoile agus an t-eagrúchán go maith nó an-mhaith,

de réir na measúnachta sa chuid is mó de na tuairiscí. Tugtar moladh go

háirithe do phríomhoidí, mar gheall ar a gcumas ceannaireachta,

bainistíochta, agus riaracháin agus mar gheall ar spreagadh a thabhairt

dá gcomhghleacaithe agus a dtacaíocht siúd a ghnóthú. Braitear go

mbíonn tionchar dearfach ag na láidreachtaí seo ar an obair sna

scoileanna.

Déantar trácht ar obair leas-phríomhoidí, phríomhoidí cúnta agus

mhúinteoirí a bhfuil poist dualgas speisialta acu i leath de na tuairiscí

nó díreach faoina bhun. Tharlódh go mbaineann sé seo, cuid éigin, le

scoileanna ar mhéid éagsúil a bheith sa sampla. Sa chuid is mó de na

GNÉITHE DEN DEA-CHLEACHTAS

� boird bhainistíochta i mbun a

gcúraimí I gceart 

� boird bhainistíochta ag tabhairt

tacaíochta d’obair scoileanna 

� boird ag éascú dul chun cinn agus

forbartha

� cothú dea-chaidrimh taobh istigh

de chomhphobail scoileanna

ÁBHAIR CHÚRAIM

� caidreamh neamhfhorbartha idir

boird bhainistíochta agus baill eile

de chomhphobail scoileanna

� deacrachtaí inmheánacha i mboird

bhainistíochta

� cothabháil easnamhach ar

fhoirgnimh scoileanna

� leibhéil ísle pháirtíochta na mbord i

gcúrsaí scoileanna
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cásanna, déantar na dualgais ag leibhéal na bainistíochta scoile a

shainiú agus a chomhlíonadh go díograiseach, rud a chuireann le

heagrúchán agus le bainistíocht éifeachtach scoileanna.

Tá na samplaí den dea-chleachtas a luaitear i dtuairiscí, forleathan, agus

baineann siad den chuid is mó le hobair phríomhoidí. Ar na samplaí seo

tá, dea-bhainistíocht, ceannaireacht láidir, taifid a bheith coinnithe go

cúramach, dílseacht don tasc, cothú a dhéanamh ar chomhoibriú sa

chur chuige pleanála agus cinnteoireachta, foireann a spreagadh agus a

dtacaíocht a ghnóthú. Thuairiscigh cigirí freisin ar chleachtas éifeachtúil

i gcur chun cinn na pleanála agus na forbartha, riarachán éifeachtach,

cothú spéise i gcaighdeáin agus in oideolaíocht, cúram do leas daltaí,

agus cothú dea-chaidrimh laistigh de chomhphobal na scoile.

I mbeagán cásanna déantar moltaí maidir le bainistíocht inscoile.

Baineann a leath díobh seo leis an ngá atá le sainiú nó athbhreithniú a

dhéanamh ar na dualgais a bhaineann le poist fhreagrachta agus le

cothromaíocht níos fearr a bhaint amach idir dualgais eagrúcháin agus

churaclaim. Déantar moltaí soiléire maidir le forbairt phróiseas phleanáil

uile-scoile, agus is é barúil na gcigirí gur chóir cur chuige níos

éifeachtúla maidir le smacht scoile agus línte cumarsáide níos láidre le

tuismitheoirí a fhorbairt.

1.3 Foireann agus Eagrúchán

Téarmaí agus coinníollacha atá leagtha síos ag an Roinn

Oideachais agus Eolaíochta a shocraíonn líon foirne scoile 

agus tá sé sin ag brath ar líon na ndaltaí agus ar riachtanais

fhoghlama shainiúla na ndaltaí i ngach scoil. Tá sé de

fhreagracht ar an bpríomhoide foireann a imlonnú agus 

dualgais teagaisc a riar laistigh den scoil féin.

Sa chuid is mó de na scoileanna a bhfuil tuairisc orthu, tá imlonnú na

foirne agus an t-eagrúchán go maith nó an-mhaith. Tá sé le sonrú ar an

méid a thugann cigirí faoi deara i gcás eagrúchán ranganna, go bhfuiltear

ag cloí, go ginearálta, le treoirlínte na Roinne Oideachais agus Eolaíochta

maidir le líon na ndaltaí i ranganna. I roinnt scoileanna, ní chloítear go

hiomlán leis na treoirlínte seo, sa mhéid go bhfuil níos mó ná tríocha dalta

i rang amháin nó breis díobh. Aithnítear gnéithe dearfacha eile de chúrsaí

foirne agus den eagrúchán, mar atá rochtain ar sheirbhísí tacaíochta do

dhaltaí, ar nós na seirbhísí a chuireann múinteoirí acmhainne agus

tacaíochta foghlama ar fáil, agus obair rúnaithe agus feighlithe scoile.  

GNÉITHE DEN DEA-CHLEACHTAS

� dea-cheannaireacht a léiriú

� comhoibriú a chothú sa chur

chuige

� dea-chaidreamh agus

cumarsáid a chur chun cinn

ÁBHAIR CHÚRAIM

� dualgais na bpost freagrachta

gan a bheith sainithe go soiléir

� gan dul chun cinn cuí sa

phróiseas phleanáil scoile

� línte laga cumarsáide le

tuismitheoirí

GNÉITHE DEN DEA-CHLEACHTAS

� Imlonnú foirne cuí agus

eagrúchán scoile

� cloí le treoirlínte na Roinne

maidir le líon daltaí sna

ranganna

� rochtain ar sheirbhísí na

múinteoirí tacaíochta

ÁBHAIR CHÚRAIM

� eisréimneacht ó threoirlínte 

na Roinne Oideachais agus

Eolaíochta maidir le líon 

daltaí i ranganna

� comhordú easnamhach ar an

tacaíocht do dhaltaí a bhfuil

riachtanais speisialta acu

� íocaíocht as teagasc le linn

uaireanta na scoile
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Fostaítear teagascóirí seachtracha i mbeagán scoileanna chun teagasc 

a dhéanamh in ábhair ar nós an cheoil, na drámaíochta agus an

chorpoideachais. Tá sé in aghaidh phrionsabal na bunscolaíochta saor 

in aisce go n-íocfaidh daltaí as teagasc ó theagascóir seachtrach i

gcaitheamh uaireanta na scoile, agus ardaíonn sé buncheisteanna

maidir le comhionannas rochtana ar ghnéithe den oideachas i

scoileanna.

Tá deacrachtaí foirne agus eagrúcháin i mbeagán scoileanna maidir le

comhordú seirbhísí tacaíochta do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta

acu.

1.4 Cóiríocht

Tá pátrún na scoile freagrach i gcúrsaí cóiríochta na scoile agus

déantar iad a tharmligean chun an bhoird bhainistíochta. Ar na

cúrsaí seo tá, an chóiríocht a bheith ar fónamh, cothabháil agus

glantóireacht.

Tagraíonn cigirí do sholáthar agus do chothabháil chóiríocht na

scoileanna sna tuairiscí ar fad, geall leis. Tagairtí dearfacha iad den

chuid is mó, agus meastar go bhfuil cóiríocht na scoileanna go maith nó

an-mhaith. Déantar tagairtí go minic d’ardchaighdeáin chothabhála

agus do sheomraí ranga glana, slán, agus do chóiríocht choimhdeach.

Tugtar creidiúint go rialta do bhoird bhainistíochta, d’fhoirne scoile agus

do thuismitheoirí mar gheall ar a gcuid oibre sa réimse seo. Meastar go

bhfuil gnéithe de sholáthar agus de chothabháil na cóiríochta,

cuibheasach, i leath de na scoileanna nó faoina bhun, agus iad a bheith

lag i mbeagán díobh. Ina leath de na cásanna seo, tá na boird

bhainistíochta tosaithe cheana féin ar an scéal a chur ina cheart.

Is iad na samplaí is minicí a luaitear den dea-sholáthar agus den dea-

chleachtas ná, glantachán agus péinteáil rialta scoileanna,

ardchaighdeáin chothabhála, cláir feabhsúcháin atá beartaithe, agus

páirtíocht na mbord bainistíochta, na bhfoirne scoile agus thuismitheoirí

i dtograí forbartha nó athnuachana. Tugtar moladh do bhoird

bhainistíochta mar gheall ar a dtionscantacht in athchóiriú scoileanna

agus iad a fhairsingiú, agus tugtar moladh d’fhoirne scoile as an

gcóiríocht atá ar fáil a chur in oiriúint chun timpeallacht foghlama ar

ardchaighdeán a chruthú dá ndaltaí. 

Molann na tuairiscí go bhfuil feabhsúchán éigin ar cháilíocht nó ar

mhéid na cóiríochta de dhíth i leath de na scoileanna nach mór. Déantar

tagairt éigin do mhórán gnéithe d’fhoirgnimh scoileanna agus dá

dtimpeallacht, ach déantar na tagairtí is mó don ghá atá le breis

seomraí ranga nó do bhuanseomraí ranga agus do chóiríocht

choimhdeach, leithris agus seomraí ilchuspóireacha san áireamh. I

roinnt bheag cásanna, deirtear go neamhbhalbh go bhfuil gá le feabhas

ar chaighdeáin ghlantóireachta agus chothabhála.

GNÉITHE DEN DEA-CHLEACHTAS

� ardchaighdeáin

ghlantóireachta agus

chothabhála

� comhoibriú agus cur chuige

tráthúil maidir le feabhsúchán

na cóiríochta

� timpeallacht ar

ardchaighdeán foghlama a

sholáthar

ÁBHAIR CHÚRAIM

� feabhsúcháin ar cháilíocht

agus ar mhéid na cóiríochta

de dhíth
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1.5 Páirtíocht thuismitheoirí

“…déanfaidh an Príomhoide tuismitheoirí mac léinn sa scoil a

spreagadh le páirt a ghlacadh in oideachas na mac léinn

sin…Déanfaidh an bord teagmháil a spreagadh idir an scoil,

tuismitheoirí mac léinn…agus an pobal…” 

(An tAcht Oideachais 1998)

Déanann an chuid is mó de na tuairiscí tagairt don chaidreamh baile-scoile.

Luaitear go minic go bhfuil an teagmháil le tuismitheoirí dearfach, agus

deirtear go minic go dtugann tuismitheoirí tacaíocht do pholasaithe agus

do thionscnaimh scoile agus d’obair mhúinteoirí. Luann breis agus leath de

na tuairiscí go gcuireann scoileanna am i leataobh chun dul chun cinn

daltaí a phlé lena dtuismitheoirí; tagraítear do chruinnithe foirmeálta agus

do chruinnithe d’ala na huaire. Cuireann an chuid is mó de na scoileanna

tuarascálacha scríofa amach chuig na tuismitheoirí, agus cur síos iontu ar

dhul chun cinn bliantúil na ndaltaí. I roinnt cásanna cuirtear

nuachtlitreacha agus bileoga eolais amach chuig na tuismitheoirí agus

tugtar moladh do bheagán scoileanna mar gheall ar leabhráin eolais a

dháileadh ar thuismitheoirí. Spreagann beagán scoileanna tuismitheoirí

chun a bheith gníomhach i léitheoireacht roinnte, i bpleananna oideachais

indibhidiúla do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta acu agus mar

chúntóirí ranga chun cuidiú le gníomhaíochtaí foghlama. Ina choinne sin,

molann beagán tuairiscí gurbh fhéidir éascú a dhéanamh ar bhreis

páirtíochta ag na tuismitheoirí i bpleananna oideachais indibhidiúla, go n-

eagrófaí breis deiseanna comhairlitheacha idir tuismitheoirí agus an

múinteoir tacaíochta foghlama, agus gur chóir páirtíocht na dtuismitheoirí

i bpleanáil forbartha scoileanna a chur chun cinn.

Tá coistí tuismitheoirí curtha ar bun sa chuid is mó de na scoileanna, agus

tagraítear go mion minic don tacaíocht a thugann siadsan. Ar na

tionscnaimh is coitianta ag na coistí seo tá, bailiúchán airgid, tacaíocht a

thabhairt ag imeachtaí (cluichí, coirmeacha ceoil, agus turais scoile),

gníomhaíochtaí iarscoile, cóir thaistil ar thurais scoile agus páirtíocht sa

chothabháil scoile. Ní dhéantar tagairt chomh minic céanna d’eagrú

imeachtaí eolais do thuismitheoirí, do sholáthar cúrsaí do thuismitheoirí,

do pháirtíocht i dtionscnaimh léitheoireachta ná do sholáthar thacaíocht

leabharlainne. Déanann faoi bhun a leath de na tuairiscí tagairt dhíreach

do pháirtíocht thuismitheoirí i bpleanáil forbartha scoileanna agus is ag

tagairt do smacht agus don oideachas caidrimh agus gnéasachta (OCG), nó

a leithéid, a bhíonn siad. Tagraíonn moltaí na gcigirí chun páirtíocht

thuismitheoirí a fheabhsú don ghá atá le coistí a bhunú agus le cumarsáid

níos foirmeálta a chur ar bun idir na coistí agus na scoileanna.

Tá comhordaitheoir teagmhála baile-scoile-pobail (TBSP) nó

comhordaitheoir dá leithéid ag beagán scoileanna. Baineann a bpáirtíocht

sin le cuairteanna baile nó gníomhaíochtaí dá leithéid, cúrsaí nó tograí a

éascú, agus gréasán caidrimh a bhunú leis an bpobal níos leithne. I

mbeagán cásanna, luaitear bunú coistí áitiúla, deiseanna a chruthú do

thuismitheoirí mar chuairteoirí baile agus páirtíocht thuismitheoirí i

bpleanáil forbartha scoileanna. Tagraíonn beagán tuairiscí do sheomra

tuismitheoirí a bheith sa scoil.

GNÉITHE DEN DEA-CHLEACHTAS

� páirtíocht ghníomhach

thuismitheoirí

� coistí bríomhara tuismitheoirí

� imeachtaí eolais do

thuismitheoirí a eagrú, agus

soláthar cúrsaí do

thuismitheoirí

ÁBHAIR CHÚRAIM

� easpa páirtíochta na

dtuismitheoirí i bpleanáil

forbartha scoileanna

� easpa cumarsáid éifeachtúil 

idir coistí tuismitheoirí agus

scoileanna
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2.1 Pleanáil Scoile

“Déanfaidh bord…socruithe chun plean [scoile] a ullmhú…agus

cinnteoidh sé go ndéanfar an plean a athbhreithniú agus a

thabhairt cothrom le dáta ar bhonn rialta.” 

(An tAcht Oideachais 1998)

Tagraíonn an chuid is mó ar fad de na tuairiscí do phleanáil scoile, agus

tá ráitis dhearfacha ina thaobh sa chuid is mó de na cásanna. Is iad na

gnéithe is mó a shonraítear ná ábhar phlean na scoile, an próiseas

pleanála féin agus na daoine atá páirteach ann, agus ceisteanna

athbhreithnithe agus athcheartaithe.

Tá cur síos déanta ar chleachtas éifeachtúil maidir le pleanáil scoile i

dtromlach na dtuairiscí. Cuireann formhór na scoileanna doiciméid

chuimsitheacha ar fáil. Tá dea-chleachtas i bhfeidhm maidir le

polasaithe agus le nósanna imeachta sna réimsí riaracháin sna

scoileanna ar fad, geall leis, agus i réimsí curaclaim i dtromlach na

scoileanna. I gcás go luaitear polasaithe sonracha, is iad na polasaithe

scríofa a bhaineann le sláinte agus sábháilteacht, le smacht, le

teicneolaíocht eolais agus chumarsáide (TEC) agus le hobair bhaile is

minicí atá ar fáil. Doiciméid phleanála scoile maidir le Béarla agus leis

na dearc-ealaíona is coitianta atá ar fáil. Luaitear i roinnt tuairiscí go

bhfuil dul chun cinn suntasach déanta sa phróiseas pleanála. Luaitear go

han-mhinic gurb iad an fhoireann teagaisc agus an príomhoide atá

páirteach sa phróiseas. Moltar an cur chuige comhordaithe idir

tuismitheoirí agus an bhainistíocht araon i mbeagán scoileanna. Is léir

go bhfuil pleanáil chun cinn ar siúl i mbeagán scoileanna. I gcás go

sonraítear na tosaíochtaí, sainítear pleananna straitéise bliana agus cúig

bliana, déantar ráitis mhisin agus ráitis fhíse a fhorbairt, agus bíonn

tionchar ag an bpleanáil ar obair na scoile. Tuairiscítear go bhfuil níos lú

ná leath na scoileanna i mbun pleananna scoile a athbhreithniú, a

athcheartú agus a thabhairt cothrom le dáta. 

Luaitear gur gá do leath na scoileanna, geall leis, forbairt a dhéanamh

maidir le pleanáil. I roinnt cásanna, níl aon phleananna curaclaim ann,

tá plean ceaptha ag an bpríomhoide “nár éirigh leis”, níor bhain an scoil

leas as an am pleanála a cuireadh ar fáil trí na tionscnaimh Pleanáil

Forbartha Scoile agus An Clár Tacaíochta don Churaclaim Bunscoile

(CTCB), níor dearnadh aon fhorbairt ar pholasaithe, nó níl polasaithe a

ceapadh á gcur i bhfeidhm i seomraí ranga. Is é an moladh is coitianta a

dhéantar ná an gá atá le hathbhreithniú a dhéanamh ar pholasaithe nó

ar chláir churaclaim chun go mbeidís ag teacht le Curaclam na

Bunscoile. I mbeagán scoileanna moltar go gcuirfí an comhoibriú agus

an choláisteacht chun cinn sa phróiseas pleanála agus i bhfeidhmiú an

churaclaim.

2. Ceisteanna Ginearálta Curaclaim
GNÉITHE DEN DEA-CHLEACHTAS

� forbairt agus athbhreithniú

éifeachtúil ar phleananna

straitéise agus gníomhaíochta

� doiciméid phleanála

chuimsitheacha agus polasaithe

riaracháin agus curaclaim san

áireamh

� comhoibriú sa phróiseas pleanála

agus na páirtnéirí uile páirteach

ann

ÁBHAIR CHÚRAIM

� easpa pleanála chun Curaclam na

Bunscoile a chur i bhfeidhm

� leibhéil isle comhoibriú sa

phróiseas pleanála

� deacrachtaí maidir le feidhmiú

polasaithe scríofa
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2.2 Pleanáil na múinteoirí

“Ní mór do gach múinteoir dóthain réamhullmhúcháin scríofa a

dhéanamh dá c(h)uid obair scoile”

(Riail 126, Rialacha do Scoileanna Náisiúnta)

Tá tagairt sna tuairiscí ar fad ag na cigirí do phleanáil agus do

réamhullmhúchán na múinteoirí agus tá tromlach na dtagairtí dearfach.

Luaitear go minic sna tuairiscí téarmaí ar nós “substaintiúil”,

“críochnúil”, “dúthrachtach“, “gairmiúil”, “praiticiúil” agus “fócasaithe”.

Tuairiscítear go bhfuil an phleanáil fhadtéarmach agus ghearrthéarmach

go maith i dtromlach na scoileanna, cé go ndéantar tagairt dhearfach

do thuairiscí míosúla ar dhul chun cinn i níos lú ná leath na scoileanna. I

mbeagán cásanna, déantar comhoibriú pleanála, ábhar soiléir i

gceachtanna, naisc le snáitheanna curaclaim, modheolaíochtaí

éifeachtúla agus pleanáil chúramach do chúinsí ilranganna, a mholadh.

Cé go n-aithníonn tromlach na dtuairiscí dea-chleachtas dearfach maidir

le pleanáil na múinteoirí, sonraítear cleachtas neamhleanúnach ag

leibhéal na scoile i níos lú ná leath na dtuairiscí. Sna scoileanna seo, tá

an dea-chleachtas cáilithe ag “go ginearálta”, “tromlach na múinteoirí”,

“roinnt múinteoirí”, agus “réamhullmhúchán ilghnéitheach”. Tá sé le

tuiscint uaidh seo nach bhfuil roinnt múinteoirí ag cloí le riail 126 de

Rialacha do Scoileanna Náisiúnta, a leagann amach an fhreagracht atá

ar mhúinteoirí a gcuid oibre a phleanáil. Meastar go bhfuil forbairt i

réimsí sonracha riachtanach i gcás beagán scoileanna. Ar na réimsí sin

tá cuspóirí a bheachtú i bpleananna, polasaí uile-scoile ar phleanáil na

múinteoirí, comhoibriú mar thacaíocht le pleanáil indibhidiúil, pleanáil

na múinteoirí a nascadh le Curaclam na Bunscoile, agus tuairiscí

míosúla ar dhul chun cinn a choinneáil.

2.3 Prionsabail agus modheolaíochtaí

“Uathúlacht a cheiliúradh”, “forbairt acmhainn, “feidhmeannach

gníomhach ina c(h)uid foghlama”, “tá an fhoghlaim forásach”,

“tá teanga lárnach sa phróiséas foghlama” 

(Curaclam na Bunscoile 1999)

Déantar tagairt sna tuairiscí ar fad, geall leis, do na prionsabail atá mar

bhonn leis an soláthar curaclaim, chomh maith le cineál agus raon na

modheolaíochtaí teagaisc a chleachtaítear i scoileanna. Tuairiscítear go

bhfuil dea-chleachtas ann maidir leis seo i dtromlach na scoileanna.

Cleachtann tromlach na scoileanna raon leathan modheolaíochtaí agus

soláthraíonn siad teagasc i gcúinsí éagsúla. Cé go bhfuil tagairtí déanta

ag na cigirí do theagasc uile-ranga agus do theagasc grúpa, tá an bhéim

ar an gcéad cheann sonraithe acu. Tugtar aird ar dhaltaí indibhidiúla nó

don fhoghlaim dhifreálaithe i dtromlach na scoileanna, cé go dtugann 

GNÉITHE DEN DEA-CHLEACHTAS

� pleanáil fhadtéarmach agus

ghearrthéarmach a bhfuil

cuspóir léi

� ullmhúchán agus úsáid

éifeachtúil thuairiscí míosúla ar

dhul chun cinn

� comhoibriú pleanála, ábhar

soiléir i gceachtanna, naisc le

snáitheanna curaclaim, agus

modheolaíochtaí éifeachtúla

� pleanáil chúramach do chúinsí

ilranganna

ÁBHAIR CHÚRAIM

� gan a bheith ag cloí le riail 126

de Rialacha do Scoileanna

Náisiúnta

� cuspóirí á bhfágáil ar lár sa

phleanáil

� gá le nasc idir pleanáil

indibhidiúil agus Curaclam na

Bunscoile
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beagán tuairiscí creidiúint do scoileanna a chothaíonn an fhoghlaim

neamhspleách, an fhoghlaim i gcomhar le chéile, agus an fhoghlaim i

bpéirí. Tuairiscítear go bhfuil daltaí ag gabháil den fhoghlaim bunaithe

ar ghníomhaíocht nó ar fhionnachtain i leath de na scoileanna, nach

mór. Tá tuairiscí sonracha mar mhodheolaíochtaí ar obair thionscnaimh,

ar fhoghlaim chónasctha agus ar fhoghlaim tríd an timpeallacht áitiúil i

níos lú ná leath na scoileanna. Soláthraíonn beagán scoileanna

deiseanna chun a bheith páirteach i dtionscadail a bhfuil gné Eorpach

nó Thuaidh-Theas ag baint leo.

Moltar forbairt a dhéanamh maidir le prionsabail agus le

modheolaíochtaí i mbeagán scoileanna. Sna cásanna seo, déanann na

cigirí moltaí i dtaobh polasaí uile-scoile ar mhodheolaíochtaí teagaisc a

fhorbairt, úsáid níos mó a bhaint as obair ghrúpa agus as foghlaim

dhifreálaithe, foghlaim bunaithe ar ghníomhaíocht, agus aird níos mó a

thabhairt ar riachtanais indibhidiúla. Moltar freisin, níos lú béime ar

théacsleabhair.

2.4 Acmhainní

Seachas an t-alúntas foirne agus an chóiríocht atá ar fáil, tá

smacht ag an mbainistíocht scoile ar réimse acmhainní a

sholathraítear ón gcúnamh deontais nó ar acmhainní a chuirtear

ar fáil go háitiúil, mar shampla, trealamh mar chúnamh teagaisc

agus foghlama, leabhair, agus ábhar eile dá leithéid.

Ginearálta

Meastar go bhfuil tromlach na scoileanna go maith nó an-mhaith i

soláthar agus úsáid acmhainní. Déanann cigirí tagairt go minic do

scoileanna fearastúla agus do sheomraí ranga dea-fheistithe, don chur

chuige pleanáilte maidir le soláthar agus don úsáid thairbheach, a bhfuil

cuspóir leis, a bhaintear as na hacmhainní seo. Meastar go bhfuil an

soláthar i níos lú ná leath na scoileanna cuibheasach, agus tá an

soláthar lag i mbeagán scoileanna. I scoileanna go mbraitear go bhfuil

an soláthar lag, fiú, sonraítear gnéithe den dea-chleachtas. Sonraítear

go bhfuil soláthar agus úsáid acmhainní idir ranganna ar an éagothrom,

roinnt, agus déantar tagairt níos dearfaí do ranganna na naíonán agus

na sóisear i gcomparáid le meánranganna agus ranganna na sinsear.

Baintear úsáid stuama as na hacmhainní atá ar fáil, i bhformhór na

réimsí curaclaim sa chuid is mó de na scoileanna. Baintear leas as

acmhainní ábhar a chuireann leis na timpeallachtaí foghlama, mar

chúnamh don teagasc, chun deiseanna a chur ar fáil do dhaltaí san

fhoghlaim ghníomhach agus san fhoghlaim fionnachtana, agus chun a

scileanna litearthachta a leathnú. 

GNÉITHE DEN DEA-CHLEACHTAS

� soláthar raon leathan

modheolaíochtaí teagaisc

cuí

� cothromaíocht éifeachtúil

idir teagasc uile-ranga

agus teagasc grúpa, agus

soláthar do riachtanais

indibhidiúla

� soláthar feidhmiúil

curaclaim chuí

ÁBHAIR CHÚRAIM

� easpa polasaí uile-scoile ar

mhodheolaíochtaí teagaisc

� easnaimh san úsáid a

bhaintear as teagasc

grúpa agus as an

bhfoghlaim dhifreálaithe

� an iomarca béime ar

théacsleabhair
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Nuair a aithnítear gá le hacmhainní breise, déantar tagairt shonrach

d’ábhar matamaiticiúil agus do sholáthar méadaithe leabhar

leabharlainne agus trealamh eolaíochta. Tá cuspóirí soiléire ag na moltaí

a dhéantar i dtaobh infheistíocht bhreise ag na scoileanna in acmhainní:

a chur ar chumas foirne teagaisc réimsí curaclaim a chur i bhfeidhm níos

iomláine, a chur ar chumas a gcuid daltaí a bheith páirteach i

modhanna foghlama níos gníomhaí nó níos oiriúnaí, agus mar chúnamh

i bhforbairt a scileanna chun fadhbanna a réiteach.

Teicneolaíocht eolais agus chumarsáide (TEC)

Tá tagairt déanta do ríomhairí agus dá n-úsáid i dtromlach na dtuairiscí.

Tagraítear dóibh maidir le hacmhainní, le réimsí ábhar ar leith, agus do

thacaíocht foghlama agus do theagasc acmhainne. Tá ríomhairí ar fáil i

dtromlach na scoileanna don teagasc agus don fhoghlaim, agus tá an

chuid is mó díobh i seomraí ranga. Tuairiscítear go bhfuil ríomhlanna

(seomraí ríomhaireachta) ag beagán scoileanna.

I gcás go dtagraítear do TEC, tuairiscítear an dea-chleachtas i níos lú ná

leath na scoileanna. Luaitear go minic an úsáid thairbheach a bhaineann

leis i gcás tacaíocht foghlama agus teagasc acmhainne. Tá an éifeacht

dhearfach atá ag TEC ar cháilíocht na hoibre scríofa luaite i níos lú ná

leath na scoileanna, agus moltar TEC mar fhearas tábhachtach sa

teagasc agus san fhoghlaim i mbeagán scoileanna. Aithnítear an 

oiliúint atá déanta ag foirne scoile sa bheagán tuairiscí.

Cé go ndealraíonn sé go bhfuil deacracht ag beagán scoileanna le TEC,

sonraítear scóip chun forbartha i leath na scoileanna, geall leis. Is iad na

hábhair chúraim is coitianta ná na ceisteanna uile-scoile a bhaineann le

pleanáil agus le polasaí agus leis an ngannúsáid a bhaintear as na

ríomhairí atá ar fáil. Moltar go ndéanfaí scileanna múinteoirí a fhorbairt

agus breis acmhainní TEC a sholáthar i mbeagán scoileanna. 

GNÉITHE DEN DEA-CHLEACHTAS

� rochtain ar theicneolaíocht

eolais agus chumarsáide

� úsáid éifeachtúil TEC mar

ghléas teagaisc agus

foghlama

� úsáid éifeachtúil TEC i

dtacaíocht fhoghlama agus

i dteagasc acmhainne

ÁBHAIR CHÚRAIM

� easpa pleanáil uile-scoile

do TEC

� easpa fócais ar theagasc

agus ar fhoghlaim maidir

le TEC i scoileanna

GNÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS

� soláthar pleanáilte

acmhainní

� úsáid thairbheach

acmhainní i dteagasc agus

i bhfoghlaim agus cuspóir

leis an úsáid sin

� soláthar cothrom

acmhainní a chuimsíonn

réimsí curaclaim agus

léibhéil ranganna

ÁBHAIR CHÚRAIM

� easnamh i soláthar

acmhainní

� úsáid easnamhach

acmhainní teagaisc agus

foghlama i meánranganna

agus in ardranganna
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2.5 Measúnacht

“Comhpháirt riachtanach de phróiseas rathúil 

teagaisc agus foghlama is ea an mheasúnacht”

(Curaclam na Bunscoile)

Baineann scoileanna úsáid as réimse gléasanna measúnaithe. Orthu seo tá

measúnachtaí caighdeánaithe, trialacha diagnóiseacha, breathnú an

mhúinteora féin, próifílí daltaí, trialacha atá ceaptha ag múinteoirí, agus

trialacha as na téacsleabhair. Déantar tagairtí do thrialacha agus do

mheasúnacht i gcás Béarla agus Matamaitice den chuid is mó. Go

ginearálta, níl aon eolas breise i dtuairiscí na gcigirí ar an measúnacht in

ábhair eile. 

Baintear úsáid as measúnacht chaighdeánaithe amháin, ar a laghad, mar

ghné den obair sna scoileanna ar fad geall leis. Is iad Micra-T sa Bhéarla

agus Sigma-T sa Mhatamaitic na measúnachtaí caighdeánaithe is coitianta

a mbaintear úsáid astu. Úsáidtear measúnachtaí caighdeánaithe níos

coitianta sa Bhéarla ná sa Mhatamaitic. Cé nach nochtann cigirí aon

tuairim i dtaobh thorthaí na dtrialacha caighdeánaithe ina gcuid tuairiscí,

tá siad dearfach ina bhfuil le rá acu i dtaobh úsáid thrialacha dá leithéid, i

dtromlach na gcásanna. Tuairiscíonn siad gur gné d’obair scoileanna é, an

tromlach díobh, an cur chuige córasach maidir le tástáil chaighdeánaithe

ar mhaithe le gnóthachtáil dhaltaí a thomhas agus monatóireacht a

dhéanamh air, nó chun daltaí atá i ngátar tacaíocht foghlama a aithint.

Baineann an chuid is mó de na scoileanna úsáid as foirmeacha eile

measúnachta de bhreis ar na trialacha caighdeánaithe. I níos lú ná a leath

de na scoileanna a bhfuil tuairiscí orthu, baintear úsáid as trialacha atá

ceaptha ag múinteoirí agus as breathnú an mhúinteora féin, agus i roinnt

bheag cásanna baintear úsáid as próifílí daltaí mar pháirt den phróiseas

measúnachta. Tá sé le tuiscint ar a bhfuil le rá ag na cigirí ar mheasúnacht

sa Bhéarla, gurbh fhéidir breis úsáide a bhaint as pórtfóiliónna agus as

próifílí curaclaim. Moltar próifílí daltaí sa mhatamaitic a chur le chéile agus

trialacha caighdeánaithe matamaitice a úsáid ar mhaithe le cuspóirí

múnlaitheacha, i gcás beagán scoileanna. Bíonn tástáil ar mhaithe le

cuspóirí diagnóiseacha ar siúl i níos lú ná leath na scoileanna, agus i

dtromlach na scoileanna sin tarlaíonn a leithéid i gcomhthéacs sholáthar

oideachais speisialta.

2.6 Riachtanais oideachais speisialta

Is feidhm de chuid scoile é “a dheimhniú go n-aithneofar 

agus go ndéanfar soláthar do riachtanais oideachais na 

ndaltaí uile, agus iad siúd faoi mhíchumas nó a bhfuil 

riachtanais oideachais speisialta eile acu san áireamh.” 

(An tAcht Oideachais 1998)

I gcás thromlach na scoileanna, tuairiscítear go bhfuil an tsainaithint

agus an soláthar a dhéantar do riachtanais oideachais speisialta go

maith nó an-mhaith. Déantar tagairtí iomadúla do pholasaithe

éifeachtúla uile-scoile, do phleanáil a bhfuil cuspóir leis ag na múinteoirí 

GNÉITHE DEN DEA-CHLEACHTAS

� cur chuige córasach i gcás

trialacha caighdeánaithe

� úsáid thrialacha atá ceaptha ag

múinteoirí agus breathnú an

mhúinteora féin

ÁBHAIR CHÚRAIM

� úsáid theoranta phórtfóiliónna

agus phróifílí curaclaim

� úsáid easnamhach thrialacha

caighdeánaithe matamaitice ar

mhaithe le cuspóirí

múnlaitheacha
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úd a sholáthraíonn tacaíocht fhoghlama bhreise do dhaltaí i scoileanna

príomhshrutha, d’acmhainniú agus d’úsáid shásúil acmhainní (agus TEC san

áireamh), agus do chleachtais oibre a mbaineann comhoibriú leo.

Tuairiscítear go mion minic go gcloítear leis na Treoirlínte Tacaíocht-

Foghlama, agus déantar tagairt shonrach don dian-idirghabháil luath, don

mhonatóireacht agus don taifeadadh ar dhul chun cinn daltaí agus do

sholáthar chlár idirghabhála indibhidiúil éifeachtúil. Tugtar moladh freisin i

mórán cásanna, do pháirtíocht chuí dhaltaí i ngníomhaíochtaí

príomhshrutha atá difreálaithe ar bhealach oiriúnach. Tarraingítear siar

daltaí as an bpríomhshruth ar mhaithe le tacaíocht bhreise sa chuid is mó

de na cásanna, ach tugtar moladh do bheagán scoileanna mar gheall ar

chláir thacaíochta mhalartacha inranga.

Sna scoileanna sin ina moltar breis forbartha a dhéanamh, tagraíonn na

cigirí don ghá atá le polasaí na scoile a fhorbairt nó a athbhreithniú maidir

le riachtanais oideachais speisialta, don ghá atá leis na Treoirlínte Tacaíocht-

Foghlama á fheidhmiú, agus le cláir oiriúnacha indibhidiúla a thionscnamh.

Comhairlítear do bheagán scoileanna cláir scagtha agus idirghabhála a

thabhairt isteach ag leibhéal na naíonán agus cur chuige meithle a

fhorbairt, a mbeadh múinteoirí agus tuismitheoirí páirteach ann. Sa chuid

is mó de na cásanna, tugtar moladh do na múinteoirí a sholáthraíonn

tacaíocht fhoghlama bhreise do dhaltaí i scoileanna príomhshrutha i ngeall

ar a gcuid dúthrachta agus réamhullmhúcháin. I mbeagán cásanna, áfach,

moltar go ndéanfaí imlonnú níos éifeachtúla ar an tacaíocht theagaisc

bhreise atá ar fáil. Luaitear, i mbeagán cásanna, an gá atá le pleanáil níos

fearr agus le deiseanna foghlama difreálaithe do dhaltaí indibhidiúla i

ranganna príomhshrutha, agus go nglacfadh múinteoirí ranga leis an

bpríomhfhreagracht i gcás daltaí a bhíonn ag freastal ar mhúinteoirí

thacaíocht bhreise. Ar na moltaí eile sna tuairiscí tá, go gcothófaí próifílí

daltaí, go dtabharfaí aghaidh ar an gcáilitheacht iontrála i ranganna

speisialta, agus go ndeimhneofaí go dtarraingeofaí siar daltaí as

gníomhaíochtaí príomhshrutha ag amanna oiriúnacha. Tá tagairt déanta, i

mbeagán cásanna, do na deacrachtaí maidir le daltaí a imeascadh.

Ar na ceisteanna eile a eascraíonn as an athbhreithniú ar thuairiscí cigirí tá,

tagairt do phearsanra neamhoilte i mbun teagaisc dhaltaí a bhfuil

riachtanais speisialta acu agus soláthar theagasc tacaíochta foghlama sa

mhatamaitic.

Is léir ó athbhreithniú ar na tuairiscí a dhéanann tagairt do chúntóirí

riachtanas speisialta a bheith fostaithe, go mbíonn an claonadh sna

tuairimí a nochtar ina dtaobh a bheith neamhluachálach. I mbeagán

cásanna, tugtar moladh don tacaíocht a thugann siad agus imeascadh á

dhéanamh ar dhaltaí sa phríomhshruth, agus moltar iad a bheith páirteach

i gcruinnithe foirne agus san athbhreithniú a dhéantar ar dhul chun cinn

daltaí.

Is beag má tá tagairt ar bith déanta sna tuairiscí seo do “na riachtanais

oideachasúla ag daltaí sárchumais.” (An tAcht Oideachais 1998) 

GNEITHE DEN DEA-CHLEACHTAS

� polasaí cuimsitheach scoile

d’oideachas riachtanas

speisialta

� forbairt chláir oibre indibhidiúil

� comhoibriú i soláthar

tacaíochta do dhaltaí

riachtanas speisialta

� cláir oibre príomhshrutha

difreálaithe nuair is gá

ÁBHAIR CHÚRAIM

� neamhfheidhmiú na Treoirlínte

Tacaíocht-Foghlama

� difreálú easnamhach an

churaclaim i gcásanna

príomhshrutha

� tástáil agus idirghabháil

dhiagnóiseach luath a bheith

easnamhach

� pearsanra neamhoilte i mbun

daltaí le riachtanais speisialta a

theagasc
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3.1 Teanga

“Is í teanga an príomhbhealach cumarsáide daonna. Trí bhíthin

teanga déantar idéanna agus eolas a chur i bhfocail agus a chur in

iúl, déantar mianaidhmeanna, dearcadh agus mothúcháin a

shonrú, agus déantar féidearachtaí samhlaíocha a dhearbhú.” 

(Curaclam na Bunscoile)

Gaeilge

Tuairiscítear go bhfuil cáilíocht an tsoláthair do theagasc na Gaeilge go

maith i leath na scoileanna, nó beagán os a chionn. Léiríonn na tuairiscí go

gcaitheann múinteoirí cuid mhaith ama agus fuinnimh ar theagasc na

Gaeilge. Bíonn an cur chuige éagsúil ar mhaithe le spéis a spreagadh sna

daltaí i bhfoghlaim na teanga agus a gcuid scileanna teanga a fhorbairt.

Meastar de ghnáth gur láidreacht is ea an éagsúlacht seo, ach dhealródh

sé go mbíonn easpa leanúnachais sa mhodheolaíocht dá dheasca, i roinnt

scoileanna. Tuairimí dearfacha a nochtann na cigirí ar theagasc na

léitheoireachta, na filíochta agus na scríbhneoireachta, na réimsí sin is

minice a luaitear maidir le gnóthachtáil daltaí. Bíonn na tagairtí d’úsáid na

drámaíochta, an cheoil agus rímeanna dearfach go leor freisin.

Tá éagsúlacht shuntasach sa chleachtadh agus sa ghnóthachtáil i réimse

na teanga labhartha, de réir na dtuairiscí. Déantar mórán moltaí maidir le

scileanna cumarsáide daltaí a fhorbairt agus maidir le húsáid rialta na

Gaeilge mar mheán cumarsáide i scoileanna. Is é tuairim na gcigirí gur i

mbeagán scoileanna a bhaineann daltaí ardchaighdeáin amach. Mar sin

féin, i gcás go gcuirtear ábhar buartha in iúl, tá spéis na ndaltaí agus na

caighdeáin atá á mbaint amach lag agus níl siad ag teacht leis an méid

ama agus leis an bhfuinneamh atá á gcaitheamh ar theagasc na teanga.

Ceann de na cúiseanna a chuireann leis na leibhéil ísle ghnóthachtála ná

pleanáil lag, ainneoin go bhfuil roinnt tacaíocht forbartha inghairme

faighte ag foirne scoile, agus pleanáil ama san áireamh, ón gClár

Tacaíochta don Churaclam Bunscoile.

Aithníonn na cigirí ina gcuid tuairiscí, samplaí den dea-chleachtas. Orthu

sin tá meon dearfach a chothú i leith na Gaeilge, pleanáil chuimsitheach

chun na snáitheanna uile den churaclam a chur i bhfeidhm ag na leibhéil

ranga ar fad, agus soláthar chlár cothrom ar fud shnáitheanna an

churaclaim. Ar na samplaí eile tá, úsáid chliste den éagsúlacht sa chur

chuige oideolaíoch agus straitéiseach a bhfreagraíonn daltaí go dearfach

di, ceachtanna suimiúla, taitneamhacha a chur i láthair, páirtíocht

ghníomhach na ndaltaí i ngníomhaíochtaí foghlama, comhtháthú an

cheoil agus na drámaíochta i gceachtanna Gaeilge, agus úsáid rialta na

teanga i gcúinsí éagsúla.

Baineann an chuid is mó de na moltaí le forbairt na Gaeilge mar mheán

cumarsáide. Deir na tuairiscí gur gá forbairt a dhéanamh ar scileanna

éisteachta agus cumarsáide na ndaltaí, a dheimhniú go bhfuil ceachtanna

3. Réimsí Curaclaim
GNÉITHE DEN DEA-CHLEACHTAS

� pleanáil chuimsitheach ar

mhaithe le feidhmiú na

snáitheanna uile ag na

leibhéil ranga go léir

� páirtíocht ghníomhach

dhaltaí san fhoghlaim

� úsáid rialta na Gaeilge i

gcomhthéacsanna éagsúla

ÁBHAIR CHÚRAIM

� easpa dul chun cinn sa

phleanáil don Ghaeilge

� easpa comhleanúnachais i

bhfeidhmiú an churaclaim ó

rang go chéile

� easpa béime ar úsáid na

Gaeilge mar mheán

cumarsáide
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suimiúil agus taitneamhach, Gaeilge a úsáid mar mheán cumarsáide, agus

feidhm a bhaint as modhanna gníomhacha teagaisc agus foghlama.

Molann na cigirí freisin go mbeadh béim níos mó ar fhilíocht, drámaíocht,

mím, imirt ról, cluichí teanga, obair i bpéirí agus i ngrúpaí beaga, agus ar

na gnéithe is cruthaithí den scríbhneoireacht. Moltar freisin go mbeadh

pleanáil níos cuimsithí ann, cur chuige níos leanúnaí ó rang go chéile agus

an dea-chleachtas i ranganna indibhidiúla a leathadh tríd an scoil ar fad.

Béarla

Léiríonn tuairiscí na gcigirí go bhfuil scoileanna ag freagairt go maith don

dúshlán a bhaineann le feidhmiú an churaclaim Bhéarla. Tá cáilíocht

ghinearálta an tsoláthair sa chuid is mó de na scoileanna go maith nó an-

mhaith. Aithníonn na scoileanna, a bhformhór, an t-ionad lárnach atá ag

an teanga labhartha sa churaclam. Déanann cigirí tagairt don úsáid rathúil

a bhaintear as úrscéalta ranga, “fíorleabhair”, agus leabharlanna scoile i

níos lú ná leath na scoileanna. Is léir, i mbeagán scoileanna, an cur chuige

dréachtadh-eagarthóireacht-athdhréachtadh i gcás na scríbhneoireachta.

Tuairiscíonn na cigirí go bhfuil éagsúlachtaí suntasacha cleachtais ar fud na

snáitheanna. I níos lú ná leath na scoileanna a bhfuil tuairisc orthu, is iad

na straitéisí a úsáideann múinteoirí chun scileanna sa teanga labhartha a

fhorbairt a nochtar mar láidreacht ar leith sa churaclam Béarla. Tugtar

moladh don chaighdeán a bhaintear amach san urlabhra i leath na

scoileanna, nach mór, agus deirtear go bhfuil daltaí i scoileanna dá

leithéid, líofa, soiléir, muiníneach agus cumasach ina gcuid urlabhra. Tá 

na tuairimí a nochtar ar chumas léitheoireachta daltaí, dearfach, i gcás

thromlach na scoileanna. I mbeagán cásanna, moltar go leasófaí na cláir

léitheoireachta, nó go gcóireofaí na straitéisí teagaisc chun go mbeidís ag

teacht níos dlúithe leis an mbéim sa churaclam Béarla. I níos lú ná leath na

scoileanna, tugtar deiseanna do dhaltaí scríbhneoireacht a chleachtadh i

seánraí éagsúla, agus baintear úsáid éifeachtúil as TEC i mbeagán

scoileanna sa phróiseas scríbhneoireachta. Tagraíonn na cigirí do chothú

na cruthaitheachta agus do chaighdeán an chur i láthair san obair scríofa,

agus a dtuairimí á nochtadh go ginearálta acu ar an bpróiseas

scríbhneoireachta agus ar na samplaí oibre a chuirtear i láthair. I níos lú ná

leath na scoileanna, tá a bhfuil le rá ag na cigirí ar theagasc na filíochta

dearfach. Ar na gnéithe den fhilíocht a dtugtar moladh dóibh tá repertoire

filíochta na ndaltaí, a bhfreagairt don fhilíocht agus an taitneamh a

bhaineann siad aisti, agus scríobh na filíochta acu.

Gné den obair sa chuid is mó ar fad de na scoileanna is ea na

measúnachtaí caighdeánaithe chun léitheoireacht a thástáil. I gcás níos lú

ná leath na scoileanna, tuairiscítear go mbaintear úsáid as cur chuige eile

measúnachta sa Bhéarla, mar atá, breathnú an mhúinteora féin, trialacha

deartha ag múinteoirí agus próifílí daltaí atá ceaptha ag múinteoirí, chomh

maith leis na trialacha caighdeánaithe. Go ginearálta, tá scóip chun

forbartha i bpórtfóiliónna agus i bpróifílí curaclaim a úsáid i measúnacht

an Bhéarla.

GNÉITHE DEN DEA-CHLEACHTAS

� pleanáil éifeachtúil i dteanga

labhartha a theagasc

� straitéisí éifeachtúla a

úsáideann múinteoirí chun

scileanna i dteanga labhartha

a fhorbairt

� úsáid rathúil úrscéalta ranga,

“fíorleabhair” agus

leabharlanna scoile

ÁBHAIR CHÚRAIM

� cóiriú easnamhach ar chláir

léitheoireachta ar mhaithe le

riachtanais dhaltaí

indibhidiúla

� soláthar mí-chothrom I

bhforbairt scileanna sa

teanga labhartha

� úsáid theoranta TEC sa

phróiseas scríbhneoireachta

� úsáid theoranta pórtfóilíónna

agus próifílí curaclaim
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3.2 Matamaitic

“Cuireann an mhatamaitic ar chumas an pháiste tuiscint a fháil

ar dhiminsiúin shainiúla, thábhachtacha an domhain fhisicigh” 

(Curaclam na Bunscoile)

Tuairiscítear go bhfuil cáilíocht ghinearálta an tsoláthair sa mhatamaitic

go maith nó an-mhaith i dtromlach na scoileanna.

Tuairiscítear an dea-chleachtas i dtromlach na scoileanna maidir le

bainistíocht agus eagrúchán an teagaisc agus na foghlama. Deir tuairiscí

na gcigirí go léiríonn na daltaí, i dtromlach na scoileanna, tuiscint

mhaith ar choincheapa, agus i leath na scoileanna léirítear go sásúil

scileanna réiteach fadhbanna daltaí. I gcás thromlach na scoileanna,

tuairiscítear go bhfuil béim ar fhorbairt theanga na matamaitice, aird ar

leith ar obair bhéil agus taifeadadh cúramach agus monatóireacht ar

obair scríofa daltaí. Nuair a luaitear gnéithe sonracha de chlár na

matamaitice, is iad uimhríocht agus áireamh is mó a dtugtar suntas

dóibh, agus tomhas agus cruth agus spás ina ndiaidh sin. Is ábhar

cúraim ar leith é, i mbeagán tuairiscí, an cur chuige bunaithe ar

théacsleabhar i dteagasc na matamitice. Déantar tagairt do thrialacha

caighdeánaithe á gcur i bhfeidhm i níos lú ná leath na dtuairiscí, agus tá

tuairisc ar úsáid thorthaí na dtrialacha ar mhaithe le diagnóis

indibhidiúil agus ghinearálta i mbeagán scoileanna.

Tromlach na moltaí, tagraíonn siad don ghá atá le húsáid níos mó a

bhaint as ábhair agus as acmhainní sa teagasc agus san fhoghlaim, agus

don ghá atá le béim ar theanga na matamitice agus ar obair bhéil sa

mhatamaitic. Ar na moltaí eile tá, forbairt ar scileanna réiteach

fadhbanna na ndaltaí, an timpeallacht a úsáid i dteagasc na

matamaitice, agus scileanna agus coincheapa a fheidhmiú i leith chúinsí

praiticiúla. Moltar freisin, grúpáil de réir cumais, scagadh luath, próifílí

daltaí a chur le chéile agus torthaí na dtrialacha caighdeánaithe a úsáid

ar mhaithe le cuspóirí múnlaitheacha.

GNÉITHE DEN DEA-CHLEACHTAS

� úsáid éifeachtúil ábhar

teagaisc agus foghlama sa

mhatamaitic

� béim ar theanga agus ar

obair bhéil

� foghlaim phraiticúil,

bunaithe ar

ghníomhaíocht

ÁBHAIR CHÚRAIM

� feidhmiú easnamhach na

scileanna agus na

gcoincheap matamaiticiúil

i leith chúinsí praiticiúla

� úsáid easnamhach

thrialacha caighdeánaithe

agus thorthaí ar mhaithe

le cuspóirí múnlaitheacha
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3.3 Oideachas sóisialta, imshaoil agus eolaíochta (OSIE)

“Cuidíonn oideachas sóisialta, imshaoil agus eolaíochta le

feasacht agus léirthuiscint an pháiste ar ghnéithe nádúrtha,

daonna, sóisialta, cultúrtha agus stairiúla an tsaoil a fhorbairt.”

(Curaclam na Bunscoile)

Níl tacaíocht fhoirmiúil faighte ag múinteoirí i bhfeidhmiú churaclam an

OSIE, seachas na múinteoirí sin a bhfuil baint acu le tionscadal forbraíoch

san eolaíocht.

Léiríonn tromlach na dtuairiscí go bhfuil cáilíocht sholáthar an OSIE sa

stair, sa tíreolaíocht agus san eolaíocht go maith nó an-mhaith. Tugtar

moladh do scoileanna i ngeall ar fhairsinge agus cothromaíocht i soláthar

an chláir, agus sa chás seo, déantar na tagairtí is dearfaí do nithe beo

(beatha phlandaí, dhaonna agus ainmhíoch) agus do thuiscint agus cúram

timpeallachta (gnáthóga áitiúla, athchúrsáil, gairdíní scoile). Tuairiscítear

go mbaintear úsáid mhaith as obair thionscadal, acmhainní, boird dúlra,

boird fiosrúcháin, an timpeallacht áitiúil agus TEC i scoileanna dá leithéid.

Tagraítear go mion minic don úsáid a bhaintear go rathúil as cur chuige

téamúil, comhtháthú le hábhair eile, comhphlé, foghlaim bunaithe ar

ghníomhaíocht, agus modheolaíochtaí teagaisc éagsúla, agus go háirithe

cás-staidéir agus obair thionscadal.

Deir na tuairiscí go bhfuil scoileanna ag tabhairt faoi deiseanna a chruthú

do dhaltaí chun scileanna a fhorbairt trí obair a dhéanamh ar bhonn na

heolaíochta. Agus dea-chleachtas á aithint acu sa ghné oibre seo, molann

na cigirí gur chóir do scoileanna clár forásach uile-scoile a fhorbairt go

céimniúil ar mhaithe le tacaíocht a thabhairt do chur i bhfeidhm an

churaclaim. Áitíonn na cigirí i gcás na scoileanna ina bhfuil scóip chun breis

forbartha a dhéanamh, go mbainfí úsáid níos fearr as TEC, an timpeallacht

áitiúil, boird dúlra, boird fiosrúcháin, agus foghlaim bunaithe ar

ghníomhaíocht.

Luaitear teagasc agus foghlaim na staire agus na tíreolaíochta i gcás

meánranganna agus ardranganna den chuid is mó, agus tá tuairimí

dearfacha ina dtaobh i dtromlach na dtuairiscí. Déantar tagairt dhearfach

do sholáthar deiseanna forbartha scileanna, d’úsáid obair thionscadal, don

chomhtháthú le réimsí eile curaclaim agus do staidéir áitiúla. Tugtar

moladh don chumas atá ag daltaí i dtopaicí a phlé, fíricí a thabhairt chun

cuimhne agus tuairimí a nochtadh, sa chuid is mó de na scoileanna.

Déantar tagairt freisin don úsáid chuí a bhaineann daltaí as trealamh

simplí agus dá scileanna grafacha dea-fhorbartha. Deir na cigirí go bhfuil

na téacsleabhair i dtreis i dteagasc na staire agus na tíreolaíochta i

mbeagán scoileanna. Ar na moltaí a dhéantar tá, staidéar a dhéanamh ar

an timpeallacht áitiúil, úsáid a bhaint as modhanna gníomhacha

foghlama, páirtíocht níos mó ag daltaí in obair thionscadal agus thaighde,

breis trealaimh agus acmhainní a fháil, agus scileanna daltaí mar staraithe

agus thíreolaithe a fhorbairt.

Deir tuairiscí na gcigirí nach bhfuil nósanna imeachta foirmiúla ag

scoileanna chun measúnacht a dhéanamh ar dhul chun cinn daltaí i OSIE.

GNÉITHE DEN DEA-CHLEACHTAS

� pleanáil agus soláthar uile-

scoile don OSIE

� soláthar deiseanna d’fhorbairt

scileanna i OSIE

� úsáid mhaith a bhaint as an

timpeallacht áitiúil i dteagasc

agus i bhfoghlaim

ÁBHAIR CHÚRAIM

� gan dóthain foghlama bunaithe

ar ghníomhaíocht

� páirtíocht easnamhach daltaí in

obair thionscadal agus thaighde

� easpa nósanna imeachta

foirmiúla chun measúnacht a

dhéanamh ar dhul chun cinn i

OSIE
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3.4 Oideachas ealaíon

“Cuireann oideachas ealaíon ar chumas páistí raon de chur in iúl

cumarsáideach a úsáid trínar féidir leo a dtaithí ar an domhan,

agus a n-idirghníomhú leis a iniúchadh.” 

(Curaclam na Bunscoile)

Amharcealaíona

Léiríonn tuairiscí cigirí go bhfuil deiseanna á dtabhairt do dhaltaí i dtromlach

na scoileanna chun taithí a fháil ar réimse leathan meán ealaíne agus chun

forbairt a dhéanamh ar réimse scileanna agus teicnící le linn a gceachtanna

sna hamharcealaíona. Meastar go bhfuil an soláthar ginearálta sna

scoileanna seo go maith nó an-mhaith. Bhí dea-thionchar ag an tacaíocht

CTCB a cuireadh ar fáil ar obair na scoileanna a bhfuil tuairiscí orthu, agus tá

breis úsáide á baint as ábhair ar nós cré, fabraic agus snáithín. Tá breis am

teagaisc á dheonadh don snáithe tógála agus do ghníomhaíochtaí

breathnaithe agus freagartha. Pleanáil fheabhsaithe uile-scoile agus ag an

leibhéal ranga atá mar bhonn le mórán den dea-fhorbairt seo. Ní hamhlaidh

do gach scoil, áfach, agus níl an luas céanna fúthu ar an gcontanam

feidhmithe, agus tá cáilíocht an tsoláthair thíos leis dá réir.

Tá mórán samplaí den dea-chleachtas luaite ag cigirí sna tuairiscí. Orthu sin

tá dea-phleanáil, bainistíocht éifeachtúil sa seomra ranga, obair dhaltaí á cur

ar taispeáint, agus gníomhaíochtaí lasmuigh den scoil. Tá tagairt déanta

chomh maith do chuairteanna ealaíontóirí agus lucht ceirdeanna ar

scoileanna. Tuigtear do gcuimsíonn dea-phleanáil soláthar réimse leathan

eispéireas do na daltaí uile ar mhaithe lena bhforbairt aestéitiúil agus

ealaíonta. 

Ag tagairt dóibh don dea-chleachtas sa seomra ranga is minic a luann na

cigirí clár leathan cothrom a sholáthar a chuimsíonn sé shnáithe an

churaclaim. Cuireann siad béim ar úsáid na n-amharcealaíon i gcomhtháthú

réimsí curaclaim agus tagraíonn siad go dearfach do cháilíocht obair dhaltaí

atá ar taispeáint ar fud na scoileanna. Tá tagairt déanta freisin do chothú

scileanna cruthaitheacha daltaí, do chur le chéile pórtfóiliónna, agus do

dheiseanna daltaí chun freagairt d’obair dhaoine eile.

Déantar roinnt bheag moltaí i dtuairiscí na gcigirí. I roinnt cásanna,

achainítear ar scoileanna pleananna a fhorbairt chun na sé shnáithe sa

churaclam amharcealaíon a fheidhmiú agus chun scileanna daltaí a fhorbairt

go forásach ar bhonn uile-scoile. Déantar moltaí sonracha maidir le soláthar

dóthain ábhar chun réimse gníomhaíochtaí níos leithne a éascú, agus san

áireamh anseo tá, gníomhaíochtaí breathnaithe agus freagartha sna cláir

oibre, úsáid níos mó den chré agus den tógáil, obair dhaltaí a thaispeáint

níos fairsinge, pórtfóiliónna oibre a chur le chéile, agus measúnacht sna

hamharcealaíona.

GNÉITHE DEN DEA-CHLEACHTAS

� soláthar chlár leathan agus

cothrom sna hamharcealaíona

� forbairt phleanáilte scileanna

cruthaitheacha daltaí

� taispeántas oibre agus deiseanna

a sholáthar do dhaltaí chun

freagairt d’obair dhaoine eile

ÁBHAIR CHÚRAIM

� pleanáil easnamhach chun na

snáitheanna uile de churaclam na

n-amharcealaíon a fheidhmiú go

hiomlán

� gan dóthain éagsúlachta sna

hábhair atá ar fáil

� easpa leanúnachais agus foráis i

bhforbairt scileanna agus

coincheap
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Ceol

Go dtí seo, níl tacaíocht fhoirmeálta faighte ag múinteoirí i bhfeidhmiú

an churaclaim nua cheoil. Déantar teagasc an cheoil a eagrú de ghnáth

de réir churaclam na bliana 1971, cé go bhfuil sé le sonrú ar thuairiscí

cigirí go bhfuil gnéithe den chlár nua á dteagasc i roinnt scoileanna.

Tá cáilíocht ghinearálta sholáthar an cheoil go maith nó an-mhaith i

leath na scoileanna a bhfuil tuairiscí orthu, nó beagán sa bhreis. I gcás

go luaitear gnéithe sonracha den chlár ceoil, is iad canadh, ceol uirlise

agus éisteacht agus freagairt don cheol is mó a luaitear. Tá roinnt

fianaise ann ar chumadóireacht cheoil, gné nua, a bheith á cleachtadh

ag múinteoirí.

I gcás chanadh, tuairimí dearfacha is mó a nochtann na cigirí maidir le

réimse an ábhair a mhúintear. Tugtar moladh do cháilíocht chanadh na

ndaltaí i níos lú ná leath na scoileanna maidir le tosca eile ar nós,

smacht daltaí ar airde, dinimic, agus rithim. Tá moladh tugtha do

ghnéithe eile d’oideachas an cheoil, mar atá, obair idirchéime,

páirtíocht dhaltaí i gcoirmeacha ceoil agus i seirbhísí carúl, agus

comhtháthú an cheoil le réimsí eile curaclaim. Is beag fianaise atá i

dtuairiscí cigirí ar phleanáil éifeachtúil agus níl fianaise ar bith ann ar

nósanna imeachta foirmeálta chun measúnacht a dhéanamh ar dhul

chun cinn daltaí sa cheol.

Is gá, a shonraíonn na cigirí, an clár ceoil a fhairsingiú chun go

gcuimseofaí na snáitheanna éisteachta agus freagartha agus

cumadóireachta den churaclam, teagasc cheol uirlise, agus go mbeadh

bonn uile-scoile faoin bpleanáil.

Drámaíocht

I gcuraclam na bliana 1971, cuireadh gníomhaíocht dhrámatúil san

áireamh mar chuid den churaclam Béarla agus cuireadh chun cinn é mar

mhodheolaíocht ghinearálta tríd na réimsí curaclaim ar fad. Níl an

drámaíocht le cur i bhfeidhm go fóill mar réimse curaclaim ar deighilt.

Dá bhrí sin, tá scáth a háite i gcuraclam na bliana 1971 ar theagasc na

drámaíochta. Níos lú ná leath na dtuairiscí a luann an drámaíocht.

Luaitear é go minic mar mhodheolaíocht i dteagasc na Gaeilge agus

tagairt á dhéanamh do chur chuige cumarsáideach d’fhoghlaim theanga

atá ina dlúth agus inneach i gcuraclam na Gaeilge. Luaitear gné léirithe

na drámaíochta ó am go ham maidir le coirmeacha ceoil agus drámaí

Nollag. Tagraítear don drámaíocht i mbeagán cásanna maidir lena

húsáid mar mheán foghlama laistigh de churaclam comhtháite agus i

bhforbairt scileanna urlabhra. Luaitear freisin drámaíocht struchtúrtha

nó ranganna míme agus páirtíocht dhaltaí i gcumadóireacht agus i léiriú

a gcuid scripteanna féin.

GNÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS

� curaclam leathan agus

cothrom a chuimsíonn léiriú,

éisteacht agus freagairt, agus

cumadóireacht

� comhtháthú an cheoil le

réimsí eile curaclaim

� réimse oiriúnach amhrán a

mhúintear

ÁBHAIR CHÚRAIM

� pleanáil easnamhach don

cheol

� gan dóthain airde ar

mheasúnacht ar dhul chun

cinn daltaí sa cheol

� fadhbanna le feidhmiú an

churaclaim cheoil i roinnt

scoileanna

GNÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS

� úsáid na drámaíochta mar

mheán foghlama i gcuraclam

comhtháite

ÁBHAIR CHÚRAIM

� easpa aird ar theagasc na

drámaíochta i scoileanna trí

chéile
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3.5 Corpoideachas

“Cuireann an curaclam corpoideachais 

deiseanna ar fáil do pháistí foghlaim trí 

mheán luaile.”

(Curaclam na Bunscoile)

Cuireann na scoileanna ar fad cleachtadh éigin ar an gcorpoideachas ar

fáil do dhaltaí. San áireamh sna gnéithe den dea-sholáthar tá, clár

leathan, cothrom pleanáilte; treoir shoiléir, bheacht sa teagasc, agus

taisc dhúshlánacha ghníomhacha a thabhairt do dhaltaí. Deir na

tuairiscí go mbaintear úsáid mhaith as trealamh, agus go dtugtar aird ar

shábháilteacht, eagrúchán, agus éide oiriúnach. I mbeagán cásanna,

baintear leas as an gcorpoideachas chun comhtháthú a dhéanamh ar

réimsí curaclaim ar nós, Gaeilge, ceol agus matamaitic sa teagasc agus

san fhoghlaim. Tuairiscítear roinnt samplaí de chomórtais idir-scoileanna

agus ionscoile chomh maith le páirtíocht mhúinteoirí agus

thuismitheoirí i soláthar deiseanna seach-churaclaim do dhaltaí i

ngníomhaíocht spóirt.

Sna scoileanna ina bhfuil scóip chun breis forbartha, sonraítear nach

ndéantar pleanáil ar an soláthar ar bhonn uile-scoile, agus nach bhfuil

rochtain ag daltaí ar chlár cothrom corpoideachais, agus gur beag aird a

thugtar ar aclaíocht, lúthchleasaíocht agus imeachtaí faoin aer. I roinnt

bheag cásanna, tuairiscítear gur easpa cóiríochta nó acmhainní is cúis

leis an éagothroime sa soláthar. Deir na cigirí gurbh fhéidir teacht i dtír

go rathúil ar an gclár corpoideachais chun cothú a dhéanamh ar an

tuiscint ar chothrom na Féinne, ar scileanna i gcomhar agus ar ghlacadh

leis an rath agus leis an teip.

Tuairiscítear i roinnt tuairiscí go bhfuil teagascóirí seachtracha páirteach

i soláthar ghnéithe den churaclam corpoideachais. Níl tagairt ar bith

déanta in aon tuairisc do chur chuige measúnachta ar an

gcorpoideachas sna scoileanna.

GNÉITHE DEN DEA-CHLEACHTAS

� clár cuimsitheach, cothrom

sa chorpoideachas

� treoir shoiléir, bheacht agus

aird chuí ar pháirtíocht, ar

shábháilteacht agus ar

eagrúchán daltaí

� úsáid éifeachtúil na n-

acmhainní atá ar fáil

ÁBHAIR CHÚRAIM

� pleanáil easnamhach uile-

scoile don chorpoideachas

� éagothroime sa soláthar agus

sna heispéiris a thugtar do

dhaltaí

� easpa áiseanna agus tionchar

acu ar scóip an tsoláthair

23
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3.6 Oideachas sóisialta, pearsanta agus sláinte (OSPS)

“cuireann oideachas sóisialta, pearsanta agus sláinte deiseanna

sonracha ar fáil lena chur ar chumas an pháiste tuiscint

air/uirthi féin a ghnóthú, gaolmhaireacht shláintiúil a fhorbairt

agus patrúin shláintiúla iompraíochta a bhunú agus a chothú.”

(Curaclam na Bunscoile)

Go dtí gur foilsíodh Curaclam na Bunscoile, níor breathnaíodh ar OSPS

sna doiciméid churaclaim mar réimse curaclaim ar deighilt, agus ní

phléitear leis sna téarmaí sin sna tuairiscí go léir. Faoi láthair, tá na

scoileanna ag tarraingt as réimse clár agus acmhainní ina soláthar don

OSPS.

Feidhmíonn tromlach na scoileanna gnéithe de na cláir seo. Tuairiscítear

gur cothaíodh nó gur feidhmíodh polasaithe OCG i níos lú ná leath na

scoileanna a ndearnadh anailís ar a gcuid tuairiscí. Is iad na cláir is

minice agus is dearfaí a dtagraítear dóibh ná Walk Tall agus Stay Safe.

Ar na cláir eile a dtagraítear dóibh tá Be Safe, Action for Life agus Bí

Folláin, agus cláir a bhaineann le cúrsaí sláinte. Sonraítear an cleachtas

éifeachtúil mar seo a leanas – soláthar churaclam leathan agus cothrom,

úsáid stuama na gclár, agus modheolaíochtaí oiriúnacha ar nós

gníomhaíochtaí ciorcail, béim ar chomhphlé béil, gníomhaíochtaí

treisithe agus comhtháthú téamaí tríd an gcuraclam iomlán.

Dearbhaítear i mbeagán tuairiscí na scileanna agus an t-eolas atá á

gcothú ag daltaí agus an sochar a bhaineann múinteoirí as CTCB agus as

tacaíocht eile.

Tá tagairt fhabhrach sa chuid is mó de na tuairiscí don aeráid agus don

atmaisféar dearfach i scoileanna, do chothú an mheasa idir múinteoirí

agus daltaí agus don chúram a dhéantar d’fhorbairt iomlán an pháiste. I

gcás an bheagán scoileanna, molann na cigirí an t-ardleibhéal cúraim do

leas coiteann na bpáistí, cothú an fhéin-fhiúntais i ndaltaí, agus cothú

scileanna foirne agus “córais chairde”.

Déantar moltaí sonracha maidir le pleanáil, le nascadh clár agus

acmhainní atá ann cheana féin le cuspóirí curaclaim, agus le ham ar

deighilt a úsáid ar mhaithe le OSPS.

GNÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS

� soláthar churaclam

leathan agus cothrom don

OSPS

� úsáid stuama chlár

sonraithe laistigh de

chomhthéacs leathan

curaclaim OSPS

� cothú an fhéin-fhiúntais 

i ndaltaí

ÁBHAIR CHÚRAIM

� easpa pleanála chun tacú

le feidhmiú an churaclaim

OSPS

� soláthar easnamhach don

am ar deighilt don OSPS
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Túschéim is ea Leathchéad Tuairisc Scoile: a bhfuil le rá ag cigirí i gcur le

chéile eolas luachála ar cháilíocht sholáthar an oideachais i

mbunscoileanna na hÉireann. Ainneoin a cuid srianta, soláthraíonn an

tuarascáil seo eolas ar ghnéithe éagsúla de bhainistíocht agus

d’eagrúchán scoileanna, cursaí cóiríochta agus acmhainní san áireamh,

agus cuirtear i láthair inti torthaí suntasacha maidir le teagasc agus le

foghlaim sna scoileanna a roghnaíodh. Léiríonn sí a mhéid a chuirtear

curaclam leathan agus cothrom i láthair sna scoileanna sin agus

sonraítear buncheisteanna maidir le soláthar oideachais a mbíonn

tionchar acu ar cháilíocht éispéireas oideachasúil daltaí bunscoileanna. 

Tá aird dírithe ar an tábhacht bhunaidh a bhaineann le pleanáil in dhá

mhór-réimse: chun a dheimhniú go bhfuil teacht ag na daltaí uile ar

churaclam leathan agus cothrom, agus i mbainistíocht agus in eagrú

éifeachtúil obair na scoile ina hiomláine. Go sonrach, aithnítear an

tábhacht a bhaineann le pleanáil agus le comhordú na tacaíochta do

dhaltaí a bhfuil cúnamh breise de dhíth orthu. Díríonn an tuarascáil aird

ar an mórthábhacht a bhaineann le scoileanna a bheith gafa le próiseas

athbhreithnithe agus forbartha chun feabhsúcháin a bhaint amach i

gcáilíocht sholáthar an oideachais. Sainítear dúshláin shonracha nach

mór do scoileanna aghaidh a thabhairt orthu agus Curaclam na

mBunscoileanna á chur i bhfeidhm acu agus an suntas a bhaineann le

tacaíocht leanúnach do mhúinteoirí sa chás áirithe seo. Dírítear aire ar

thabhacht na seirbhísí tacaíochta do scoileanna, an Clár Tacaíochta don

Churaclam Bunscoile agus an tionscnamh tacaíochta don Phleanáil

Forbartha Scoile mar atá, i gcomhthéacs an fheabhsúchán scoile agus

córais. Téama seasta sa tuarascáil is ea an gá atá le measúnacht sa

teagasc agus san fhoghlaim sna réimsí curaclaim uile. 

Táthar ag súil go gcabhróidh an tuarascáil seo le boird bhainistíochta

agus foirne scoileanna i bpróiséis pleanála, comhorduithe,

athbhreithnithe agus forbartha i réimse iomlán ghníomhaiochtaí

bhainistíochta, eagrúcháin agus churaclaim na scoile. Go sonrach, táthar

ag súil go mbeidh na hábhair chúraim atá tuairiscithe ag cigirí agus na

gnéithe den dea-chleachtas atá sainithe acu, ina gcúnamh ag scoileanna

agus iad ag beartú na dtosaíochtaí forbartha scoile acu féin. 

Tá sé i gceist go gcabhródh an beart tosaigh seo i dtorthaí luachála a

shintéisiú leis an Roinn Oideachais agus Eolaíochta féin gnéithe

córasacha a aithint a bhfuil forbairt ag teastáil iontu, i gcruthú polasaí, i

bhfeabhsú seirbhísí agus ábhair tacaíochta a cuirtear ar fáil do

scoileanna agus, i ndeireadh báire, chun cáilíocht sa chóras oideachais a

chur chun cinn ar mhaithe leis an uile dhalta.

Conclúidí
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Nótaí
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