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1 Réamhrá

1.1. Aidhm na tuarascála seo
Sa	tuarascáil	seo	cuirtear	torthaí	na	meastóireachta	ar	fhoghlaim	dhigiteach	i	láthair,	a	rinne	an	
Chigireacht	den	Roinn	Oideachais	agus	Scileanna,	i	sampla	de	shuíomhanna	luathfhoghlama	
agus cúraim (ELC), bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna, le linn na tréimhse ó mhí Eanáir go 
dtí	mí	na	Nollag	2019.	Ceann	amháin	de	na	cuspóirí	den	Phlean	Gníomhaíochta	don	Oideachas	
2016-2019 ba ea méadú a dhéanamh ar úsáid TFC sa teagasc, foghlaim agus measúnú ionas go 
mbeidh	na	scileanna	riachtanacha	ag	foghlaimeoirí	le	tabhairt	faoi	na	dúshláin	i	dtimpeallacht	
foghlama atá ag athrú go tapa.’1 Sa tuarascáil dírítear ar thrí phríomhcheist: 

1. Cé chomh héifeachtach agus a dhéantar teicneolaíochtaí digiteacha a chomhtháthú 
isteach sa teagasc, foghlaim agus measúnú i mbunscoileanna agus in iar-bhhunscoileanna? 

2.	 Cé	chomh	maith	agus	atá	scoileanna	agus	suíomhanna	luathfhoghlama	agus	cúraim	ag	
pleanáil le teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid?

3.	 Cén	úsáid	atá	á	baint	as	teicneolaíochtaí	digiteacha	i	suíomhanna	luathfhoghlama	agus	
cúraim.

Sa tuarascáil seo cuirtear léargas ar fáil maidir le conas a dhéantar teicneolaíochtaí digiteacha 
a chomhtháthú isteach mar chuid den oideolaíocht sna suíomhanna ELC agus scoileanna ar 
tugadh cuairt orthu le linn na meastóireachta. Leagtar béim ann ar roinnt de na téamaí atá 
ag teacht chun cinn agus tarraingítear aird ar na cleachtais a breathnaíodh. Tá an tuarascáil 
deartha	chun	cur	leis	na	gníomhartha	lena	chinntiú	gur	féidir	na	spriocanna	náisiúnta	a	
chomhlíonadh maidir le húsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha ar bhealach ina mbíonn na 
scileanna agus cumais ag na foghlaimeoirí atá ag teastáil uathu sa saol seo atá de shíor ag athrú. 
Tá sé beartaithe freisin go mbeidh an doiciméad seo mar acmhainn do chleachtóirí sa chuid 
ELC, agus do mhúinteoirí agus ceannairí scoile ag na leibhéil bunscoile agus iar-bhunscoile, trí 
léirithe	de	chleachtais	dhigiteacha	éifeachtacha	a	chur	ar	fáil	a	breathnaíodh	i	rith	an	tionscadail	
mheastóireachta.

Ullmhaíodh an tuarascáil seo sula raibh COVID-19 sa saol mar atá. Níor thuig aon duine 
ag an am nuair a bhí an tuarascáil á scríobh cé chomh tapa agus a bheadh ar na scoileanna 
agus múinteoirí uile foghlaim faoi ardáin ar líne agus modhanna chun iad a chur ar fáil. Cé 
go gcuirtear i láthair sa tuarascáil torthaí meastóireachta a tharla in 2019, cuireadh isteach 
caibidil sa bhreis chun an staid reatha inár scoileanna a léiriú agus le cur síos a dhéanamh ar na 
cleachtais teagaisc agus foghlama reatha agus na dúshláin atá i ndán do scoileanna faoi láthair.

Is spriocanna forbartha ríthábhachtacha iad na teicneolaíochtaí digiteacha a chomhtháthú 
isteach	sa	teagasc	agus	san	fhoghlaim,	agus	teicneolaíochtaí	digiteacha	a	leabú	sa	churaclam	
agus sna próisis measúnaithe i scoileanna, don chóras oideachais. Bhain go leor scoileanna 
úsáid as próiseas na féinmheastóireachta scoile (FMS) leis na teicneolaíochtaí digiteacha 

1	 Plean	Gníomhaíochta	don	Oideachas	2016-2019,	Lch	23.	
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a chomhtháthú agus a leabú in eispéiris na bhfoghlaimeoirí. Tuigtear freisin nach bhfuil 
suíomhanna ELC (0 go 5 bliana d’aois) ach díreach tosaithe ar úsáid chuí na dteicneolaíochtaí 
digiteacha a mheas. Is cinnte go nglacfaidh sé am ar an earnáil ELC cur chuige a aontú faoin 
mbealach	is	fearr	chun	bunchloch	na	foghlama	digití	agus	scileanna	smaointeoireachta	a	leagan.	
Ach, tá fáilte roimh na torthaí dearfacha ón earnáil ELC agus ó na scoileanna ar leagadh béim 
orthu	sa	tuarascáil	seo	agus	cuireann	siad	bonn	fiúntach	ar	fáil	inar	féidir	tógáil	air	don	todhchaí.		

1.2 Cúlra
Tá teicneolaíochtaí digiteacha go forleathan i ngach gné dár saol laethúil agus beidh siad mar 
chuid de shaol na bhfoghlaimeoirí sa lá atá inniu ann ar bhealaí nach féidir linn a shamhlú faoi 
láthair	fiú.	Sna	gairmeacha	amach	anseo	beidh	teicneolaíochtaí	i	gceist	nach	bhfuil	forbairt	
déanta orthu go fóill. Tá scileanna sa réimse teicneolaíochtaí digiteacha, cruthaitheacht, 
inoiriúnaitheacht agus oscailteacht do theicneolaíochtaí nua, tábhachtach do na foghlaimeoirí 
ina saol sa lá atá inniu ann chomh maith lena bhfoghlaim ar feadh an tsaoil. 

Tá sé aitheanta go forleathan agus go hidirnáisiúnta gur chóir go mbeadh teicneolaíochtaí 
digiteacha mar chuid lárnach d’eispéiris foghlaimeoirí i scoileanna. Tá cuid mhór taighde 
idirnáisiúnta2 déanta ar an tábhacht a bhaineann le teicneolaíochtaí digiteacha a leabú go 
hiomlán sna próisis teagaisc, foghlama agus measúnaithe i scoileanna. Nuair a bhaintear 
úsáid astu go héifeachtach mar chuid den teagasc agus foghlaim, déanann na teicneolaíochtaí 
digiteacha foghlaimeoirí a éascú chun comhoibriú a dhéanamh, chun fadhbanna sa saol mar atá 
a bhfuiltear ag dul i ngleic leo a réiteach, chun taighde agus anailís a dhéanamh ar eolas, chun 
a gcuid smaointe a chur in iúl, agus chun cad a chruthaíonn siad a chomhroinnt le daoine eile 
lasmuigh de bhallaí a seomraí ranga. 

Ní coincheap nua é úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha agus na dTeicneolaíochtaí Faisnéise 
agus Cumarsáide (TFC) mar chuid den teagasc agus foghlaim in Éirinn. Bhí líon mór straitéisí 
agus	tionscnamh	de	chuid	an	rialtais	le	fiche	bliana	anuas	chun	úsáid	teicneolaíochtaí	digiteacha	
le agus ag foghlaimeoirí a spreagadh agus a chur chun cinn. Tá go leor scoileanna de chuid 
na hÉireann tar éis glacadh leis na dúshláin seo agus tá bealaí nuálacha forbartha acu chun 
teicneolaíochtaí digiteacha a chomhtháthú isteach in eispéiris na bhfoghlaimeoirí. 

I leasuithe sa churaclam a rinneadh i scoileanna le déanaí leagadh béim ar an tábhacht a 
bhaineann	le	teicneolaíochtaí	digiteacha	agus	tá	ráitis	foghlama	san	áireamh	a	dhíríonn	ar	
scileanna	foghlama	digiteacha	a	fhorbairt.	Mar	shampla,	i	gcomhthéacs	Chreat	na	Sraithe	
Sóisearaí, déantar teicneolaíochtaí digiteacha a leabú sna príomhscileanna creata ar fad 
agus	d’fhorbair	an	CNCM	líon	de	ghearrchúrsaí	sa	réimse	teicneolaíochtaí	digiteacha,	agus	
sa tsraith shinsearach tugadh isteach Ríomheolaíocht le déanaí. Ag an leibhéal bunscoile, tá 
curaclam	matamaitice	nua	á	fhorbairt,	a	léiríonn	an	tábhacht	a	bhaineann	le	smaointeoireacht	
ríomhaireachta. Beidh teicneolaíochtaí digiteacha le feiceáil freisin in athbhreithniú agus in 
athfhorbairt	churaclam	na	bunscoile,	agus	beidh	‘Mar	fhoghlaimeoir	digiteach’	san	áireamh	mar	
phríomhchumas. Tá dréacht le bheith foilsithe le haghaidh comhairliúcháin in 2020. 

San earnáil ELC, in Aistear, an Creat Curaclaim Luathóige, cuirtear comhthéacs curaclaim 
ar	fáil	d’fhoghlaim	agus	forbairt	leanaí	óga3. Cé nach leagtar síos in Aistear ionchais ar 
leith	don	fhoghlaim	dhigiteach,	cuirtear	deiseanna	féideartha	ar	fáil	do	chleachtóirí	leis	na	
teicneolaíochtaí digiteacha a chomhtháthú in eispéiris foghlama na leanaí. 

2 Mar shampla, an t-athbhreithniú litríochta mar chuid den pháipéar comhairliúcháin, a cruthaíodh chun cur leis an 
bhforbairt	ar	an	Straitéis	Dhigiteach	do	Scoileanna:	https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/
Information-Communications-Technology-ICT-in-Schools/Digital-Strategy-for-Schools/Building-Towards-a-
Learning-Society-A-National-Digital-Strategy-for-Schools-Consultative-Paper.pdf

3 Aistear, an Creatchuraclam Luath-Óige: https://www.ncca.ie/en/early-childhood/aistear
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1.3 Foghlaim Dhigiteach: Comhthéacs na scoile
1.3.1 Straitéis Dhigiteach do Scoileanna

Is é an phríomhacmhainn um beartas treorach do scoileanna ná 
an Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015 – 2020. Cuirtear in 
iúl	ann	fís	na	Roinne	Oideachais	agus	Scileanna	don	fhoghlaim	
dhigiteach:4

Cumas na dteicneolaíochtaí digiteacha a bhaint amach le feabhas 
a chur ar theagasc, foghlaim agus measúnú sa chaoi is go ndéanfar 
smaointeoirí páirteacha, foghlaimeoirí gníomhacha, déantóirí eolais 
agus saoránaigh dhomhanda de dhaoine óga na hÉireann d’fhonn 
páirt a ghlacadh go hiomlán sa tsochaí agus sa gheilleagar.

Leagtar amach ann clár le teicneolaíochtaí agus uirlisí foghlama 
digiteacha a leabú in eispéiris foghlama na leanaí agus na ndaoine 
óga sna bunscoileanna agus sna hiar-bhunscoileanna. Leagtar 
ríthábhacht ar na teicneolaíochtaí digiteacha a chomhtháthú 
isteach sa teagasc, foghlaim agus measúnú. Sa Straitéis moltar go 

mbeadh treoshuíomh oideolaíoch tógachaíoch ann; is é sin, cur chuige i dtreo an teagaisc agus 
na foghlama ina mbíonn foghlaimeoirí páirteach go gníomhach agus go comhoibríoch i bpróiseas 
ina dtagann siad féin ar chiall agus ar eolas.5  

Sa Straitéis Dhigiteach do Scoileanna aithnítear ceithre phríomhthéama chun tacú le húsáid na 
dteicneolaíochtaí digiteacha i scoileanna: 

•	 Téama 1: Teagasc, Foghlaim agus Measúnú ag baint úsáid as Teicneolaíochtaí Digiteacha

•	 Téama	2:	Foghlaim	Ghairmiúil	Múinteoirí	

•	 Téama	3:	Ceannaireacht,	Taighde	agus	Beartas

•	 Téama	4:	Infreastruchtúr	TFC	

Tá tacaíocht airgeadais shuntasach á cur ar fáil do gach bunscoil agus iar-bhunscoil ar bhonn 
bliantúil	thar	saolré	na	Straitéise.	Is	gá	do	gach	scoil	Plean	Foghlama	Digití	a	fhorbairt	atá	
oiriúnach dá gcomhthéacs féin chun tacú le feabhsúcháin sa teagasc, foghlaim agus measúnú 
ag	baint	úsáid	as	an	fhoghlaim	dhigiteach.	Cuireadh	cnuasach	tacaíochtaí	i	bhfeidhm	chun	tacú	
le	scoileanna,	lena	n-áirítear	rochtain	ar	fhorbairt	ghairmiúil	leanúnach	(FGL)	do	mhúinteoirí	
aonair, seimineáir do cheannairí scoile, taisclann d’acmhainní teagaisc (Scoilnet), acmhainní chun 
tacú le sábháilteacht ar líne, agus treoir faoi infreastruchtúr TFC. 

4  Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015 - 2020, lch 5. 

5  Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015 - 2020, lch 8.
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1.3.2 Creat Foghlama Digití

Príomhghníomh	luath	den	Straitéis	ba	ea	forbairt	a	dhéanamh	
ar an gCreat Foghlama Digití (CFD). Sa chreat seo déantar Creat 
Inniúlachta Digití UNESCO a logánú do chomhthéacs na hÉireann 
do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna araon. Tá an 
Creat Foghlama Digití ailínithe go díreach leis na réimsí agus na 
caighdeáin de Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016. Is iad na 
cuspóirí atá ann ná:

•	 An	chuma	atá	ar	chleachtas	éifeachtach	agus	cleachtas	
an-éifeachtach in úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha i 
scoileanna a leagan amach

•	 Chun	tacú	le	scoileanna	agus	múinteoirí	le	machnamh	agus	
féinmheastóireacht a dhéanamh ar a gcleachtas féin 

•	 Chun	tacú	le	scoileanna	agus	múinteoirí	le	pleanáil	a	
dhéanamh le haghaidh feabhsúcháin agus le feabhsúchán a 
dhéanamh in úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha mar chuid 
den teagasc, foghlaim agus measúnú

•	 Chun	cur	le	foghlaim	ghairmiúil	múinteoirí,	FGL	san	áireamh.

Cuireadh an Creat Foghlama Digití ar fáil le húsáid do gach scoil 
in	2018/19.	Cuireadh	acmhainní	breise	ar	fáil	chun	tacú	le	
scoileanna agus iad ag baint úsáid as an gCreat. San áireamh tá 
tacaíochtaí pleanála6	agus	samplaí	d’fhíseáin	den	dea-chleachtas	ó	
sheomraí ranga na hÉireann a thaifead an tSeirbhís um Fhorbairt 
Ghairmiúil	do	Mhúinteoirí	(PDST).	Ag	tús	2019,	thosaigh	staidéar	
fadaimseartha trí bliana atá á dhéanamh ag an bhForas Taighde 
ar Oideachas (ERC) ar thionchar agus úsáid an Chreata Fhoghlama 
Digití. Foilsíodh an tuarascáil tosaigh ina bhfuil sonraí bonnlíne 
i mí Eanáir7 agus foilseofar dhá thuarascáil eile ón staidéar chun 

cuidiú le cur leis an mbeartas náisiúnta agus FGL. 

1.4 Foghlaim Dhigiteach: Comhthéacs na luathfhoghlama agus 
cúraim 

Cé go dtugtar go sonrach faoin gcóras scoile foirmiúil sa Straitéis Dhigiteach do Scoileanna, is 
sa	luath-óige	a	thosaíonn	an	bunús	don	fhoghlaim	dhigiteach.	Le	blianta	beaga	anuas,	táthar	
ag díriú níos géire in Éirinn ar na haistrithe idir an suíomh ELC agus an bhunscoil agus idir an 
bhunscoil agus an iar-bhunscoil. Tá sé tábhachtach forbairt scileanna, eolas agus inniúlachtaí 
na leanaí agus na ndaoine óga thar a n-eispéiris foghlama ina n-iomláine a chur san áireamh. Trí 
rannpháirtíocht	ghníomhach,	spraíúil	agus	faoi	threoir	an	fhiosraithe,	tugtar	tacaíocht	do	leanaí	
óga	an	bunús	don	fhoghlaim	dhigiteach	a	shealbhú	a	dhéantar	a	neartú	agus	a	bheachtú	de	réir	
mar a théann siad tríd an gcóras oideachais. Luaitear teicneolaíochtaí digiteacha agus TFC mar 
chuid	d’fhoghlaim	leanaí	in	Aistear, Creatchuraclam na Luath-Óige. Níl comhaontú go fóill ámh, 
i dtaca le cibé ar chóir nó nár chóir go mbeadh leanaí óga ag baint úsáid as an teicneolaíocht 
dhigiteach	ná	faoi	conas	í	a	úsáid	mar	chuid	dá	n-eispéiris	laethúla	laistigh	de	shuíomhanna	ELC,	
agus conas mar a bhraithfeadh a leithéid ar aois an linbh.

6 https://www.dlplanning.ie/

7 http://www.erc.ie/programme-of-work/dlf/
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2 An Tionscadal Meastóireachta

2.1. Fócas
Déanann Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS) meastóireacht agus tuairisciú 
ar	cháilíocht	an	tsoláthair	d’fhoghlaimeoirí	i	suíomhanna	ELC,	i	scoileanna	agus	in	ionaid	
oideachais. Cuireann an Chigireacht comhairle agus tacaíocht ar fáil freisin do chleachtóirí ELC, 
múinteoirí	agus	dóibh	siúd	a	bhfuil	baint	acu	le	ceannaireacht,	bainistíocht	agus	pátrúnacht	
nó úinéireacht na suíomhanna seo i dtaca leis na gníomhartha nach mór a dhéanamh chun 
feabhas a chur ar sholáthar oideachais. Trí phlé, tuairisciú agus foilsiú a dhéanamh, scaipeann an 
Chigireacht torthaí a meastóireachtaí agus foilsíonn sí comhairle maidir le conas is féidir feabhas 
a	chur	ar	obair	na	soláthraithe	oideachais	agus	ar	fhoghlaim	na	leanaí	agus	daoine	óga.	

Díríodh an mheastóireacht seo ar théama a haon den Straitéis Dhigiteach – Teagasc, Foghlaim 
agus Measúnú ag baint úsáid as Teicneolaíochtaí Digiteacha, agus tá sí deartha leis na nithe seo 
a leanas a dhéanamh: 

•	 Dioscúrsa	a	spreagadh	agus	a	éascú	maidir	le	húsáid	na	teicneolaíochta	digití	i	scoileanna	
agus i suíomhanna ELC

•	 Léirithe	de	na	dea-chleachtais	in	úsáid	na	dteicneolaíochtaí	digiteacha	i	scoileanna	a	chur	ar	
fáil 

•	 Eolas	a	chur	ar	fáil	maidir	le	foghlaim	dhigiteach	chun	cur	leis	an	mbeartas	náisiúnta	a	chur	
i bhfeidhm tuilleadh ó thaobh úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha san oideachas agus i 
gcoinne aon dul chun cinn amach anseo ar féidir measúnú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an 
bheartais.

Mar a luadh níos luaithe, sa tuarascáil seo déantar iniúchadh ar na trí phríomhcheist thíos trí 
leas a bhaint as na torthaí ó na meastóireachtaí i sampla de shuíomhanna ELC, bunscoile agus 
iar-bhunscoile:

1 Cé chomh héifeachtach agus a dhéantar teicneolaíochtaí digiteacha a 
chomhtháthú isteach sa teagasc, foghlaim agus measúnú i mbunscoileanna agus 
in iar-bhhunscoileanna? 

2 Cé chomh maith agus atá scoileanna ag pleanáil le teicneolaíochtaí digiteacha a 
úsáid? 
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2.2. Modheolaíocht
Tionóladh	grúpa	oibre	foghlama	digití	de	chigirí	luathbhlianta,	bunscoile	agus	iar-bhunscoile	go	
déanach in 2018. Thosaigh an grúpa seo ag bailiú eolais, ag breathnú ar an gcleachtas agus ag 
plé	cuir	chuige	na	scoileanna	agus	na	suíomhanna	i	dtreo	na	foghlama	digití	sa	chomhthéacs	
den Straitéis Dhigiteach do Scoileanna agus, go háirithe, fócas Théama 1 den straitéis sin, 
conas a dhéantar teicneolaíochtaí digiteacha a chomhtháthú isteach sa teagasc, foghlaim 
agus	measúnú	i	scoileanna.	D’fhorbair	na	cigirí	líon	áirithe	de	Chritéir Meastóireachta Foghlama 
Digití, le hionchorprú sna hionstraimí cigireachta. Idir mí Eanáir agus mí Dheireadh Fómhair 
2019	d’fhéach	na	cigirí,	ag	baint	úsáid	as	na	critéir	sin,	ar	conas	a	úsáideann	múinteoirí	agus	
cleachtóirí ELC teicneolaíochtaí mar chuid dá gcleachtais, agus conas atá scoileanna ag pleanáil 
don	fhoghlaim	dhigiteach.		

Baineadh úsáid as straitéis shamplála éascaíochta. Sa tábla thíos taispeántar na samhlacha 
cigireachta atá sna trí earnáil inar bhailigh cigirí eolas don tuarascáil seo. 

Luathbhlianta COL (Cigireacht ar Oideachas Luathbhlianta)

Bunscoil Cigireachtaí Teagmhasacha, Meastóireachtaí Curaclaim agus Meastóireachtaí 
Scoile Uile

Iar-Bhunscoil Cigireachtaí Teagmhasacha, Cigireachtaí Ábhair agus Meastóireachtaí Scoile Uile

Baineadh úsáid as dhá phríomh-mhodh le linn na gcigireachtaí chun eolas a bhailiú a bhaineann 
leis	na	critéir	meastóireachta	foghlama	digití:	breathnóireacht	ar	theagasc	agus	ar	fhoghlaim	
i gceachtanna, breathnóireacht ar sheisiúin ELC, agus plé le cleachtóirí ELC agus le ceannairí 
scoile. 

2.2.1. Ag breathnú ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim

Bhreathnaigh na cigirí ar ghníomhaíochtaí teagaisc agus foghlama thar réimse ábhar i 
mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna. Chomh maith leis sin, bhreathnaigh siad ar 
ghníomhaíochtaí le linn seisiúin ELC inar dhírigh siad ar cheisteanna ar nós:  

Ar cuireadh deiseanna ar 
fáil do na leanaí leis an 
mbunús don fhoghlaim 
dhigiteach a fhorbairt? 

An raibh na leanaí in ann 
teicneolaíochtaí digiteacha 

a roghnú agus a úsáid go 
gníomhach nuair a bhí siad 

ag súgradh agus i mbun 
gníomhaíochtaí?

An mbaineann cleachtóirí 
úsáid as teicneolaíochtaí 
digiteacha mar chuid den 
phróiseas measúnaithe?
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Sna comhthéacsanna bunscoile agus iar-bhunscoile, dhírigh na cigirí ar cheisteanna ar nós:

An raibh foghlaim 
dhigiteach mar 

ghné den cheacht? 

Mura raibh, 
an mbeadh an 
fhoghlaim níos 

fearr, dá mba rud é 
go raibh?

An raibh na 
foghlaimeoirí 
ag baint úsáid 

ghníomhach as 
teicneolaíochtaí 

digiteacha 
mar chuid den 

fhoghlaim?

Ar chomhoibrigh 
na foghlaimeoirí 
le daoine eile ag 

baint úsáid as 
teicneolaíochtaí 

digiteacha?

Ar bhain na 
foghlaimeoirí úsáid 
as teicneolaíochtaí 
digiteacha le heolas 

nua nó iarmhairtí 
digiteacha a 

chruthú?

Ar bhain na múinteoirí 
úsáid as teicneolaíochtaí 

digiteacha le foghlaimeoirí 
a mhealladh agus le 

dúshlán a thabhairt dóibh 
go cruthaitheach?

Ar bhain na foghlaimeoirí 
úsáid as teicneolaíochtaí 

digiteacha chun 
féinmheasúnú agus 

machnamh a dhéanamh ar a 
gcuid foghlama?

An raibh na múinteoirí 
ag baint úsáid as 

teicneolaíochtaí digiteacha 
mar chuid den phróiseas 

measúnaithe?

Sa	tábla	thíos	taispeántar	líon	na	seisiún	foghlama/	na	gceachtanna	foghlama	inar	bhailigh	na	
cigirí	eolas	foghlama	digití	a	bhaineann	leis	an	ceisteanna	thuas:

Earnáil Líon na gceachtanna / na seisiún a breathnaíodh 

ELC 39

Bunscoil 212

Iar-Bhunscoil 194

2.2.2 Agallaimh agus comhráite

Le linn roinnt meastóireachtaí, bhí plé ag cigirí le ceannairí scoile, múinteoirí agus cleachtóirí 
ELC maidir le conas a bhreathnaigh an suíomh nó an scoil ar an bhfoghlaim dhigiteach agus 
conas	a	phleanáil	sí	don	fhoghlaim	dhigiteach.	I	mbunscoileanna	agus	in	iar-bhunscoileanna,	
mar	chuid	den	phlé	seo,	rinne	cigirí	athbhreithniú	ar	phlean	foghlama	digití	na	scoile	chun	
féachaint conas a baineadh úsáid as an gCreat Foghlama Digití chun tacú le pleanáil gnímh don 
fheabhsúchán	san	fhoghlaim	dhigiteach.	

Sna suíomhanna ELC, rinne na cigirí iniúchadh ar na ceisteanna seo a leanas trí phlé a dhéanamh 
leis	na	cleachtóirí	nó	úinéir/bainisteoir	an	tsuímh:

An bhfuil an suíomh ag 
smaoineamh ar an mbunús 
don fhoghlaim dhigiteach a 

fhorbairt?

An bhfuil teicneolaíochtaí 
digiteacha in úsáid ag an 
suíomh chun machnamh 
a éascú ar an gcleachtas/

FGL?

An mbaineann an suíomh 
úsáid as teicneolaíochtaí 

digiteacha chun cumarsáid 
a dhéanamh le tuismitheoirí 

agus teaghlaigh maidir le 
foghlaim na leanaí?
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Ina gcuid plé le ceannairí scoile agus múinteoirí de chuid na mbunscoileanna agus iar-
bhunscoileanna, rinne na cigirí iniúchadh ar cheisteanna ar nós:

An bhfuil Plean Foghlama 
Digití ag an Scoil?

Ar chuir an Creat Foghlama 
Digití leis an bplean? 

An raibh gníomhartha 
soiléire le feabhas a chur 

ar fhoghlaim dhigiteach sa 
phlean?

Sa tábla thíos taispeántar líon na suíomhanna agus na scoileanna ina raibh plé ag na cigirí le 
pearsanra	scoile/suímh	maidir	le	pleanáil	a	dhéanamh	don	fhoghlaim	dhigiteach.	

Earnáil Líon na suíomhanna nó scoileanna ina raibh agallaimh agus 
comhráite ar siúl faoin bhfoghlaim dhigiteach 

ELC 33

Bunscoil 33

Iar-Bhunscoil 24

Leis	an	leanúnachas	agus	iontaofacht	comhghrádaitheoirí	a	chinntiú	i	measc	cigirí	maidir	leis	
na	critéir	meastóireachta	foghlama	digití,	rinne	na	cigirí	athbhreithniú	ar	na	critéir	ar	fad	ó	
gach ceann de na trí earnáil (ELC, bunscoil agus iar-bhunscoil) agus rinneadh caighdeánú ar an 
gcur chuige a bhaineann leis na critéir. Ansin, rinne na cigirí na leibhéil cáilíochta a shannadh 
ar scoileanna ag baint úsáid as contanam cáilíochta na Cigireachta do bhunscoileanna agus 
d’iarbhunscoileanna, mar atá leagtha amach thíos. D’uireasa cur chuige aontaithe i suíomhanna 
ELC, níor cuireadh an contanam cáilíochta i bhfeidhm leo.

Rátáil Cur síos

An-mhaith Úsáidtear An-mhaith áit a bhfuil cáilíocht na réimsí a ndéantar 
meastóireacht orthu ar chaighdeán an-ard.

Go maith
Úsáidtear Go maith áit ina bhfuil níos mó láidreachtaí sna réimsí a 
ndéantar meastóireacht orthu ná na réimsí ina bhfuil gá le feabhas a 
dhéanamh. 

Sásúil Úsáidtear Sásúil áit a bhfuil cáilíocht an tsoláthair sách maith. 

Measartha
Úsáidtear Measartha áit, in ainneoin go bhfuil roinnt láidreachtaí sna 
réimsí a ndéantar meastóireacht orthu, go bhfuil níos mó easnaimh 
nó laigí ann freisin ná láidreachtaí. 

Lag Úsáidtear Lag áit a bhfuil easnaimh thromchúiseacha sna réimsí a 
ndéantar meastóireacht orthu. 
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Rinneadh anailís ar rátálacha na gcigirí ag baint úsáid as na cúig leibhéal cáilíochta thuas. 
Rinneadh iad a chomhiomlánú tuilleadh isteach i sásúil nó níos fearr agus níos lú ná sásúil. San 
áireamh i sásúil nó níos fearr tá na rátálacha cáilíochta sásúil, go maith agus an-mhaith. San 
áireamh i níos lú ná sásúil tá na rátálacha do measartha agus lag.

Áit	a	bhfaca	cigirí	cleachtais	dhearfacha	ina	raibh	gnéithe	den	fhoghlaim	dhigiteach	i	scoileanna	
i gceist, rinne siad iad a thaifeadadh mar chás-staidéir ghearra chun cur síos a dhéanamh ar 
conas	a	bhí	teicneolaíochtaí	digiteacha	ag	cur	feabhais	ar	fhoghlaim	leanaí	agus	daoine	óga.	
Baineadh úsáid as roinnt de na cás-staidéir seo chun na torthaí agus na téamaí atá ag teacht 
chun cinn a léiriú sa chéad chuid eile. 
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3 Cé chomh héifeachtach agus a dhéantar 
teicneolaíochtaí digiteacha a chomhtháthú 
isteach sa teagasc, foghlaim agus measúnú 
i suíomhanna luathfhoghlama agus 
cúraim agus i mbunscoileanna agus in iar-
bhunscoileanna?   

3.1. Úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha san fhoghlaim
Má	bhaintear	úsáid	as	teicneolaíochtaí	digiteacha	mar	chuid	den	fhoghlaim	tá	an	fhéidearthacht	
ann	an	fhoghlaim	a	dhéanamh	níos	mealltaí	agus	neartú	a	dhéanamh	ar	conas	a	fhoghlaimíonn	
leanaí	agus	daoine	óga	topaicí	ar	leith.	Fuair	na	cigirí	amach	go	raibh	an	fhoghlaim	dhigiteach	
mar chuid den cheacht i 55% de na ceachtanna i mbunscoileanna agus i 62% de na ceachtanna 
in iar-bhunscoileanna.  Is ábhar machnaimh leanúnach é cibé ar chóir nó nár chóir go mbeadh 
leanaí	óga	ag	baint	úsáid	as	teicneolaíocht	dhigiteach	mar	chuid	den	fhoghlaim	i	suíomhanna	
ELC, conas í a úsáid agus conas mar a bhraithfeadh a leithéid ar aois an linbh.

Úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha sna ceachtanna a breathnaíodh

Teicneolaíochtaí digiteacha in úsáid Teicneolaíochtaí digiteacha nach bhfuil in úsáid

0%
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80%

Ceachtanna i mBunscoileanna Ceachtanna in Iar-Bhunscoileanna
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Bheadh an fhoghlaim níos fearr dá mbainfí úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha

I	gceachtanna	nach	raibh	teicneolaíochtaí	digiteacha	mar	ghné	den	fhoghlaim,	rinne	na	
cigirí	breithniú	i	dtaobh	an	mbeadh	nó	nach	mbeadh	an	fhoghlaim	níos	fearr	dá	mbainfí	
úsáid astu. Chuir na cigirí in iúl go mbeadh sé níos fearr dá mba rud é gur baineadh úsáid as 
teicneolaíochtaí digiteacha i 34% de cheachtanna bunscoile agus i 25% de cheachtanna iar-
bhunscoile sa sampla. 

Ar an iomlán, i dtorthaí na gcigirí léirítear go bhfuil scóip ann le teicneolaíochtaí digiteacha 
a	úsáid	ar	bhonn	níos	rialta	mar	chuid	den	teagasc	agus	den	fhoghlaim	i	scoileanna	agus	dá	
mbainfí	úsáid	astu	go	gcuirfeadh	sé	seo	feabhas	ar	an	bhfoghlaim	do	leanaí	agus	do	dhaoine	óga	
i gcuid mhór cásanna. 

3.2. Ag baint úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha go gníomhach 
agus go comhoibríoch san fhoghlaim

Thug na cigirí faoi deara san áit ar baineadh úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha in 86% de na 
ceachtanna bunscoile agus in 81% de na ceachtanna iar-bhunscoile, gur bhain na múinteoirí 
úsáid astu go sásúil nó níos fearr ná sin le foghlaimeoirí a mhealladh go cruthaitheach. Is toradh 
dearfach é seo ann féin agus dá chuid féin. Ach, thuairiscigh na cigirí freisin, i roinnt ceachtanna 
a breathnaíodh, go raibh na teicneolaíochtaí digiteacha in úsáid ag na múinteoirí amháin agus 
nach raibh siad in úsáid ag na foghlaimeoirí.

Sa Straitéis Dhigiteach do Scoileanna moltar úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha i scoileanna ar 
bhealach tógachaíoch. Is é atá i gceist leis seo ná foghlaimeoirí ag baint úsáid as teicneolaíochtaí 
go gníomhach, uaireanta i gcomhar le daoine eile, mar chuid dá bhfoghlaim. Tháinig na cigirí 
ar go leor cleachtais spreagúil i dtaca leis seo i seomraí ranga i mbunscoileanna agus in iar-
bhunscoileanna. 

Bheadh feabhas curtha ar an bhfoghlaim dá mbainfí úsáid as teicneolaíochtaí
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Úsáid ghníomhach agus chomhoibríoch na dteicneolaíochtaí digiteacha le linn ceachtanna i 
mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna

Áit a raibh foghlaim dhigiteach i gceist sa cheacht, ba chúis mhisnigh é gur aithin na cigirí go 
raibh úsáid ghníomhach teicneolaíochtaí digiteacha na bhfoghlaimeoirí sásúil nó níos fearr i 
72% de cheachtanna iar-bhunscoile agus i 62% de cheachtanna bunscoile. Ba chúis mhisnigh 
freisin í na leibhéil chomhoibrithe le foghlaimeoirí eile in úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha 
in iar-bhunscoileanna agus bhí beagnach 68% de na ceachtanna ina raibh comhoibriú idir na 
foghlaimeoirí a bhí sásúil nó níos fearr. Sna bunscoileanna, bhí na leibhéil ina raibh comhoibriú 
sásúil nó níos fearr i bhfad níos ísle ag 41%. 

3.2.1. Spotsoilse ar chleachtais dhigiteacha éifeachtacha ina bhfuil foghlaim ghníomhach 
agus foghlaim chomhoibríoch i gceist

Tá a lán samplaí dearfacha de na cleachtais dhigiteacha éifeachtacha ina bhfuil foghlaim 
ghníomhach agus chomhoibríoch i gceist ar tháinig na cigirí orthu le linn obair na 
meastóireachta. Leagtar béim ar dhá cheann díobh seo thíos. 
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SPOTSOLAS DIGITEACH 1

I scoil speisialta amháin, bhí réimse leathan teicneolaíochtaí digiteacha in úsáid chun 
tacú le foghlaimeoirí le dul i ngleic go gníomhach lena gcuid foghlama. Baineadh úsáid 
as táibléid agus feidhmchláir chun forbairt scileanna teanga glacacha agus léiritheacha 
na bhfoghlaimeoirí a éascú. Bhain foghlaimeoirí úsáid astu chun teanga a shealbhú 
agus a thuiscint agus chun a n-eispéiris agus torthaí foghlama a chur in iúl. Nuálaíocht 
ábhartha sa scoil ba ea urlár idirghníomhach a chruthú. Bhog na foghlaimeoirí ar an urlár 
chun iniúchadh a dhéanamh ar théamaí éagsúla, mar shampla, beatha muirí. Rinneadh 
siad iniúchadh ar an gcúis agus ar an éifeacht agus fuair siad aiseolas amhairc agus 
céadfach agus iad ag dul i ngleic leis an urlár idirghníomhach. Fuarthas gléasanna cinn 
réaltachta	fíorúla	chun	freastal	ar	riachtanais	foghlaimeoirí	le	naisc	chomhthéacsúla	a	
chruthú.	D’oibrigh	grúpaí	foghlaimeoirí	le	chéile	le	físeáin	agus	scannáin	a	chruthú	faoi	
thopaicí éagsúla. Bhí an scoil rannpháirteach freisin sa Tionscadal FíS, clár déanamh 
scannán	do	bhunscoileanna	a	dhéanann	an	PDST	agus	Institiúid	Ealaíne,	Deartha	agus	
Teicneolaíochta Dhún Laoghaire (IADT) a éascú. 

SPOTSOLAS DIGITEACH 2

I gceacht ceoil iar-bhunscoile le grúpa de chuid na hidirbhliana, thosaigh an ceacht le 
gearrthóg	físe,	a	chruthaigh	an	múinteoir,	de	dhineasáir	ag	siúl	timpeall	a	scoile.	Mheall	sé	
seo na foghlaimeoirí, agus ba bhealach éifeachtach é chun iad a mhúscailt agus chuir sé 
leis an bhfuadar sa cheacht agus bhí atmaisféar ann de dhaoine ar bís. Roimh an gceacht, 
bhí	cóid	scanta	curtha	timpeall	an	tseomra	ag	an	múinteoir,	agus	bhí	ar	na	scoláirí	na	
cóid	a	scanadh	ag	baint	úsáid	as	a	dtáibléid	chun	píosaí	eolais	tábhachtacha	a	fháil	chun	
cuidiú	leo	próifíl	a	chruthú	dá	ndineasár	féin.	Ansin,	ag	tógáil	an	eolais	sin,	agus	ag	obair	
i ngrúpaí de cheathrar, bhain siad úsáid as feidhmchlár ar a dtáibléid chun píosa ceoil a 
chruthú a thug an léiriú is fearr dá ndineasár ar leith. Mar ghrúpa, chruthaigh na scoláirí 
fuaimdhreach ceoil chun pearsantacht a ndineasáir a léiriú. Tharraing siad ar na scileanna 
ceoil a sealbhaíodh i gceachtanna eile agus d’oibrigh siad i gcomhar lena chéile leis an 
bpíosa deiridh a chomhaontú, sular roinn siad é leis an gcuid eile den rang. Chuir úsáid na 
dteicneolaíochtaí digiteacha feabhas suntasach ar an eispéiris agus ar na torthaí araon do 
na scoláirí sna ceachtanna.  
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3.3. Ag baint úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha le heolas, ábhar 
agus iarmhairtí nua a chruthú

Go minic bíonn baint ag an bhfoghlaim ag baint úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha le taighde 
a dhéanamh ar thopaicí agus le heolas a aisghabháil. Sa Straitéis Dhigiteach do Scoileanna agus 
i gCreat Inniúlachta TFC UNESCO leagtar béim ar an tábhacht a bhaineann le deiseanna a chur 
ar	fáil	d’fhoghlaimeoirí	agus	le	tacú	le	foghlaimeoirí	le	húsáid	a	bhaint	as	teicneolaíochtaí	
digiteacha	le	heolas,	ábhar	agus	iarmhairtí	nua	a	chruthú.8 Is scil ardoird é úsáid na 
dteicneolaíochtaí digiteacha sa chaoi seo agus cuirtear foghlaim níos doimhne ar fáil.

Ag cruthú eolais agus iarmhairtí digiteacha nua

Ar an iomlán, d’aithin na cigirí nach cleachtas seanbhunaithe a bhí i gcruthú eolais agus 
iarmhairtí	digiteacha	nua	san	ceachtanna	a	breathnaíodh.	I	44%	de	cheachtanna	bunscoile	
agus i 52% de cheachtanna iar-bhunscoileanna amháin, rinne na cigirí an ghné seo d’úsáid na 
dteicneolaíochtaí	digiteacha	a	rátáil	mar	shásúil	nó	níos	fearr.	Tugann	sé	seo	le	fios	go	raibh	cuid	
mhór	ceachtanna	nach	raibh	sé	seo	mar	ghné	den	fhoghlaim.	

Sa	phlé	a	rinneadh	le	múinteoirí	agus	ceannairí,	d’fhoghlaim	na	cigirí	gur	gné	den	fhoghlaim	
dhigiteach é seo a cheapann go leor scoileanna a bheith dúshlánach.

3.3.1. Spotsoilse ar chleachtais dhigiteacha éifeachtacha ina bhfuil cruthú eolais agus ábhair 
i gceist 

Thug cigirí faoi deara roinnt samplaí de chruthú eolais agus ábhair i suíomhanna ELC agus i 
mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna. 

8 Straitéis Dhigiteach do Scoileanna, lch 20

Ceachtanna bunscoile Ceachtanna iar-bhunscoile
Sásúil nó níos fearr
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SPOTSOLAS DIGITEACH 3

I	suíomh	ELC	amháin,	tugadh	deiseanna	do	na	leanaí	táibléad	a	thógáil	le	físeán	a	chruthú	
díobh féin ag caint faoina bhfoghlaim agus á taispeáint, agus thug duine amháin de na 
daoine	fásta	sa	suíomh	tacaíocht	dóibh	leis	an	bhfíseán	sin	a	chur	chuig	a	dtuismitheoir	
go leictreonach. Rinne na cleachtóirí tagairt freisin d’amanna nuair a ghlac na leanaí 
sa	ghrúpa	grianghraif	agus	físeáin	go	neamhspleách	d’imeachtaí	sa	bhaile	agus	nuair	a	
d’eagraigh	siad	chun	iad	a	chur	isteach	go	dtí	an	suíomh.	Bhí	ceannairí	na	suíomhanna	
ELC den tuairim gurbh iad an dá bhuntáiste ba mhó a bhain le bheith ag baint úsáid as 
na cineálacha teicneolaíochtaí seo ná na deiseanna a chuir siad ar fáil le teanga a úsáid 
chun	cur	síos	a	dhéanamh	ar	a	gcuid	foghlama	sna	físeáin,	agus	an	chumarsáid	faoin	
bhfoghlaim a rinne siad a chumasú idir an suíomh agus an baile.

SPOTSOLAS DIGITEACH 4

Bhí bunscoil amháin ag obair le scoileanna eile sa cheantar faoin bhfoghlaim dhigiteach 
mar chuid den Chiste Barr Feabhais Scoileanna. Rinneadh forbairt ar an gcleachtas i 
réimsí	áirithe	maidir	le	teicneolaíochtaí	digiteacha	a	úsáid	sa	seomra	ranga.	Píosa	oibre	
den	scoth	ó	thaobh	eolas	agus	iarmhairtí	nua	a	chruthú	ba	ea	úsáid	teicneolaíochtaí	drón.	
D’fhoghlaim	na	leanaí	faoi	theicneolaíochtaí	drón	agus	bhain	siad	úsáid	as	dróin	shimplí	
chun grianghraif a ghlacadh d’áiteanna ina gceantar féin. Thóg siad sraith d’aerfótagraif 
a	thug	eolas	dóibh	faoina	gceantar	ó	thaobh	na	staire,	tíreolaíochta	agus	eolaíochta	de.	
Baineadh	úsáid	an-éifeachtach	as	na	peirspictíochtaí	nua	seo	ar	áiteanna	ina	gceantar	le	
plé a spreagadh agus le tacú le foghlaim na ndaltaí in ábhair OSIE. 

SPOTSOLAS DIGITEACH 5

In iar-bhunscoil amháin, mar chuid den staidéar ar Stair, bhí cleachtas an-mhaith ann ó 
thaobh ábhar nua a chruthú agus a chomhroinnt. Chruthaigh foghlaimeoirí sa dara bliain 
beochana gearra faoi thopaicí stairiúla ar spéis leo iontu. Roinn siad na beochana seo 
agus	phléigh	siad	a	gcuid	foghlama	le	scoláirí	as	tíortha	eile	ar	ardán	ar	líne	do	scoileanna	
atá	rannpháirteach	i	dtionscadal	malartaithe.	D’oibrigh	scoláirí	san	idirbhliain	i	bhfoirne	
le cláir faisnéise a chruthú bunaithe ar eachtraí stairiúla. Rinne na scoláirí iad féin taighde 
ar an ábhar agus chomhoibrigh siad le chéile le scéalchláir a chruthú agus scripteanna a 
scríobh, rinne siad an réamhobair ullmhúcháin go léir, an aisteoireacht, an taifeadadh ar 
an nguthú agus thaifead siad an píosa scannánaíochta riachtanach. D’imigh siad i mbun 
an	eagarthóireacht	ar	fad	tar	éis	an	léiriúcháin	freisin	ag	baint	úsáid	as	pacáistí	bogearraí	
éagsúla. Taispeánadh na cláir faisnéise ar fad mar chuid de thionscnamh staire agus 
foilsíodh ar líne iad ina dhiaidh sin. 
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3.4. Teicneolaíochtaí digiteacha a thacaíonn le measúnú
Príomhbhuntáiste	a	bhaineann	le	teicneolaíochtaí	digiteacha	a	chomhtháthú	isteach	san	
fhoghlaim	ná	an	tacaíocht	is	féidir	leis	a	chur	ar	fáil	don	phróiseas	measúnaithe	i	suíomhanna	
agus sna seomraí ranga. Tá ardáin dhigiteacha inrochtana éagsúla ann a thugann tacaíocht don 
fhéinmheasúnú	agus	don	phiarmheasúnú.	Tá	feidhmchláir	ann	freisin	chun	tacú	le	cleachtóirí	
agus	le	múinteoirí	chun	seiceáil	a	dhéanamh	ar	fhoghlaim	agus	ar	dhul	chun	cinn	go	héasca,	
agus	chun	aiseolas	fíor-ama	agus	fiúntach	a	chur	ar	fáil.	

Úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha chun tacú le measúnú

I suíomhanna ELC, tháinig na cigirí ar go leor samplaí d’úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha 
ag cleachtóirí chun tacú leis an bpróiseas measúnaithe. Bhí úsáid na dteicneolaíochtaí 
digiteacha mar chuid den phróiseas measúnaithe sásúil nó níos fearr i ndíreach faoi bhun 60% 
de	na	ceachtanna	i	mbunscoileanna	inar	úsáideadh	teicneolaíochtaí	digiteacha.	Bhí	fianaise	
ann go bhfuil úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha chun tacú le measúnú bunaithe níos mó 
i gceachtanna iar-bhunscoileanna, agus fuair na cigirí go raibh úsáid na dteicneolaíochtaí 
digiteacha sásúil nó níos fearr i ndíreach faoi bhun 80% de na ceachtanna. 

3.4.1. Spotsoilse ar chleachtais mheasúnaithe éifeachtacha ina bhfuil teicneolaíochtaí 
digiteacha i gceist

Tá go leor samplaí de chleachtais mheasúnaithe dhearfacha ina bhfuil úsáid na dteicneolaíochtaí 
digiteacha i gceist, ar tháinig na cigirí orthu le linn na hoibre meastóireachta.  
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SPOTSOLAS DIGITEACH 6

I suíomh ELC amháin bhain na cleachtóirí  úsáid as an teicneolaíocht mar chuid den 
mheasúnú. Baineadh úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha chun eispéiris foghlama 
na leanaí agus torthaí a gcuid foghlama a thaifeadadh. Bhain na cleachtóirí úsáid as 
teicneolaíochtaí	físeáin	agus	ceamaraí	agus	bhí	na	leanaí	an-chompordach	leis	na	
teicneolaíochtaí seo a úsáid le haghaidh a gcuid foghlama féin. Rinne na cleachtóirí 
taifeadadh	ar	leanaí	ag	labhairt	faoina	bhfoghlaim	agus	chruthaigh	siad	físeáin	
agus	scéalta	digiteacha	maidir	le	haistir	foghlama.	Bhí	na	hacmhainní	seo	ar	fáil	do	
thuismitheoirí agus do theaghlaigh trí bhlag agus WhatsApp an tsuímh, inar ligeadh 
do thuismitheoirí agus teaghlaigh bheith mar chuid den chomhrá foghlama agus chun 
ceiliúradh	a	dhéanamh	ar	fhoghlaim	na	leanaí.	
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4 Cé chomh maith agus atá scoileanna 
agus suíomhanna luathfhoghlama agus 
cúraim ag pleanáil le teicneolaíochtaí 
digiteacha a úsáid?

Mar a bhíonn le haon cineál feabhsúcháin agus athraithe i gcleachtas, tá an phleanáil le cur i 
bhfeidhm a dhéanamh mar chuid lárnach den phróiseas. Má dhéantar pleanáil bíonn cleachtóirí 
agus múinteoirí in ann machnamh a dhéanamh ar a gcleachtas reatha agus comhráite a bheith 
acu maidir le rudaí a dhéanfadh an cleachtas níos fearr. Is féidir leis an bpróiseas pleanála a 
bheith	an-chuidiúil	le	fís	chomhroinnte	a	chruthú	agus	le	cuir	chuige	oideolaíochta	choitianta	a	
chomhaontú. 

SPOTSOLAS DIGITEACH 7

I	mbunscoil	ina	bhfuil	naonúr	múinteoirí,	tugadh	faoi	deara	cleachtais	dhea-fhorbartha	
maidir le measúnú. Thar thréimhse na bliana roimhe, bhí cuid mhór comhráite ag an 
bhfoireann i dtaobh teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid agus go háirithe faoi conas a 
d’úsáidfidís	an	fhoireann	táibléad	a	cheannaigh	siad	chun	tacú	le	measúnú	sna	seomraí	
ranga.	Baineadh	úsáid	choitianta	as	dhá	fheidhmchlár,		Popplet	agus	Padlet	ar	fud	na	
scoile.	Baineadh	úsáid	as	Popplet	chun	tacú	le	daltaí	le	machnamh	a	dhéanamh	ar	a	
bhfoghlaim agus faoina bhfoghlaim féin. Bealach amháin ina ndearnadh siad é seo ná 
trí EMFanna (KWLanna as Béarla) aonair a chruthú (Formáid chun smaoineamh faoin 
bhfoghlaim:	Cad	atá	ar	Eolas	agam	cheana	féin,	Cad	ba	Mhaith	liom	a	fháil	amach,	cad	a	
d’Fhoghlaim mé). Bhí a EMFanna aonair ceangailte le rang a haon ar an iomlán. Rinne na 
daltaí é a nuashonrú de réir mar a lean an ceacht ar aghaidh agus chuir na daltaí aiseolas 
láithreach ar fáil don mhúinteoir de réir mar a d’imigh siad i mbun topaicí nua. Baineadh 
úsáid	freisin	as	Padlet	sna	ranganna	sinsearacha.	Bhí	na	múinteoirí	ag	baint	úsáid	as	an	
bhfeidhmchlár seo go hoilte chun ligean do dhaltaí ionchur a bheith acu, ach baineadh 
úsáid as freisin chun aiseolas aonair a chur ar fáil do na daltaí. Bhí na daltaí an-dearfach 
faoi	conas	a	bhí	Padlet	ag	cuidiú	leo	chun	machnamh	a	dhéanamh	ar	a	gcuid	foghlama	nó	
chun é a dhéanamh níos fearr.

Gné thábhachtach den chomhthéacs anseo ná nach bhfuil sé riachtanach do shuíomhanna 
ELC	plean	foghlama	digití	a	fhorbairt.	Chuir	na	cigirí	ceisteanna	ar	na	cleachtóirí	agus	úinéirí/
bainisteoirí ELC faoi mar a bhí siad ag déanamh machnaimh ar an bhfoghlaim dhigiteach. Fuair 
na cigirí amach go raibh formhór na suíomhanna ELC tar éis pleanáil a mheas le tógáil ar bhunús 
na	foghlama	digití.
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I gceacht corpoideachais iar-bhunscoile de chuid na sraithe sinsearaí, baineadh úsáid 
an-éifeachtach	as	an	bhfeidhm	taifeadta	físeáin	chun	tacú	leis	an	bhféinmheasúnú	agus	
leis an bpiarmheasúnú. D’oibrigh na scoláirí i mbeirteanna agus rinne siad taifeadadh 
ar a chéile ag déanamh druile pasála le láimh mar chuid de na ceachtanna a dhírigh ar 
scileanna sa pheil Ghaelach. Bhain na scoláirí úsáid as an bhfeidhm athsheanma moillithe 
ar an táibléad chun athbhreithniú a dhéanamh ar an gcaoi a ndearna siad é, ar bhealach 
fócasaithe agus anailíseach. Bhí siad in ann spreagadh a thabhairt dá chéile maidir le 
conas	a	d’fhéadfaí	feabhas	a	chur	ar	a	scileanna	agus	chuir	siad	na	feabhsúcháin	seo	i	
bhfeidhm sa dara rith den druil a taifeadadh freisin. 

Gníomh tábhachtach den Straitéis Dhigiteach do Scoileanna ná cúnamh deontais a chur ar fáil ar 
feadh	roinnt	blianta	do	gach	scoil	chun	tacú	le	forbairt	na	foghlama	digití.	Iarradh	ar	gach	scoil	
plean	foghlama	digití	a	fhorbairt	chun	cuidiú	leo	teicneolaíochtaí	digiteacha	a	leabú	sa	teagasc,	
foghlaim agus measúnú ina scoil. Spreagadh na scoileanna tarraingt ar an gCreat Foghlama 
Digití agus úsáid a bhaint as an bpróiseas Féinmheastóireachta Scoile (FMS) ina bhfuil sé chéim 
nuair	atá	a	bplean	á	fhorbairt	acu.	Chun	tacú	le	scoileanna	leis	an	bpróiseas,	rinne	comhairleoirí	
PDST	seimineár	a	éascú	ar	an	bpleanáil	don	fhoghlaim	dhigiteach	agus	tugadh	cuireadh	do	na	
príomhoidí uile agus múinteoir eile as gach scoil freastal air. 

An raibh Plean Foghlama Digití ag an scoil? 

Fuair	na	cigirí	amach	go	raibh	Plean	Forbartha	Digití	forbartha	ag	73%	de	na	bunscoileanna	agus	
ag 81% de na hiar-bhunscoileanna tráth a bhí an mheastóireacht ar siúl. 
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Cáilíocht na bPleananna Foghlama Digití

Ba	ábhar	misnigh	é	an	fhianaise	ó	na	scoileanna	a	bhí	Plean	Foghlama	Digití	acu.	As	na	
scoileanna seo a raibh plean acu, bhí an méid a tharraing siad ar an gCreat Foghlama Digití sásúil 
nó níos fearr ag na bunscoileanna uile agus ag 88% de na hiar-bhunscoileanna. Rinne na cigirí 
athbhreithniú freisin ar na gníomhartha feabhsúcháin a d’aithin na scoileanna ina bpleananna 
foghlama	digití.	Sna	pleananna	a	scrúdaíodh,	rinne	na	cigirí	na	gníomhartha	a	rátáil	mar	shásúil	
nó níos fearr in 83% de na pleananna sna bunscoileanna agus in 88% de na pleananna sna hiar-
bhunscoileanna. 

Bíonn a cuid cúinsí áirithe féin ag gach scoil agus tá sí ar a haistear féin le forbairt a dhéanamh 
ar úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha mar chuid den teagasc agus foghlaim. Thuairiscigh 
cuid mhór bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna go raibh an t-eolas a bhí acu ar an bpróiseas 
FMS ina bhfuil sé chéim ag cuidiú leo feabhas a chur ar an bhfoghlaim dhigiteach ar bhealach 
soláimhsithe	agus	céim	ar	chéim.	Bhí	naisc	fhiúntacha	á	ndéanamh	ag	roinnt	scoileanna	idir	an	
fhoghlaim	dhigiteach	agus	na	réimsí	tosaíochta	a	d’aithin	siad	le	haghaidh	feabhsúcháin	scoile	
ag baint úsáid as an bpróiseas FMS. 
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4.1. Spotsoilse ar phleanáil éifeachtach don fhoghlaim dhigiteach 
Sna	táblaí	thíos	cuirtear	spotsoilse	ar	an	bpleanáil	don	fhoghlaim	dhigiteach	i	suíomh	ELC	agus	i	
mbunscoil agus in iar-bhunscoil. 

SPOTSOLAS DIGITEACH 9

In ELC ar mheánmhéid, phléigh ceathrar cleachtóirí cá bhféadfaidís teicneolaíochtaí 
digiteacha a chomhtháthú le heispéiris foghlama na leanaí. Bhain siad úsáid as Treoir 
Cleachtais Aistear Síolta chun a gcuid machnamh a threorú. Chomhaontaigh siad trí 
phríomhghníomh le forbairt a dhéanamh ar an bhfoghlaim dhigiteach ina gcomhthéacs. 
An	chéad	cheann	ba	ea	rudaí	a	bheadh	oiriúnach	don	fhoghlaim	dhigiteach	ar	fáil	do	
na leanaí le bheith mar rogha mar chuid dá súgradh. An dara ceann ba ea tacú le leanaí 
le	físeáin	a	dhéanamh	ag	baint	úsáid	as	táibléid	díobh	féin	agus	dá	gcuid	oibre	agus	
súgartha. An gníomh deiridh ba ea grianghraif a ghlacadh de na leanaí agus iad i mbun 
súgartha agus iad a úsáid gach lá chun tacú leis na leanaí chun labhairt faoina gcuid 
foghlama agus éachtaí. Thuairiscigh na cleachtóirí go raibh siad ar an eolas faoi na 
gníomhartha seo agus má dhéanann siad na hathruithe beaga seo ina gcleachtas go raibh 
teicneolaíochtaí digiteacha in úsáid acu ar bhonn níos rialta. Chuir siad in iúl freisin go 
raibh tús curtha acu chun iarracht a dhéanamh na teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid ar 
bhealaí eile seachas na gníomhartha tosaigh seo. 

SPOTSOLAS DIGITEACH 10

I mbunscoil DEIS amháin, rinneadh teicneolaíochtaí digiteacha a chomhtháthú isteach 
go rathúil sa teagasc agus foghlaim i ngach ceann de na seomraí ranga ar tugadh 
cuairt orthu. Tharla sé seo mar thoradh ar phleanáil gnímh a rinne na múinteoirí 
agus	bainistíocht	na	scoile	le	roinnt	blianta	anuas.	Mar	chuid	dá	pleanáil	gnímh	DEIS	
le haghaidh feabhsúcháin, ina raibh an próiseas FMS i gceist, chuir na múinteoirí 
gníomhartha san áireamh i gcónaí a bhain le teicneolaíochtaí digiteacha. Dúirt siad 
gur thosaigh siad le gníomhartha beaga agus le himeacht ama thóg siad orthu. Ceann 
amháin de na príomhrudaí ar smaoinigh siad orthu ba ea oiliúint agus FGL do mhúinteoirí. 
D’eagraigh	siad	sainoiliúint	don	fhoireann	sa	scoil	bunaithe	ar	a	gcuid	gníomhartha	
comhaontaithe. Dhírigh na gníomhartha feabhsúcháin a rinne siad le déanaí ar Google 
Classroom a thabhairt isteach chuig na suíomhanna foghlama uile. I seomraí ranga áirithe, 
bhí	an	t-ardán	in	úsáid	ag	daltaí	chun	samplaí	dá	gcuid	oibre,	grianghraif,	físeáin	agus	
doiciméid Word a uaslódáil, agus ag múinteoirí chun monatóireacht a dhéanamh ar obair 
na ndaltaí agus aiseolas i scríbhinn a chur ar fáil. Chruthaigh múinteoir a c(h)untas féin do 
gach	dalta	agus	bhí	portfóilió	ar	líne	dá	c(h)uid	oibre	á	thógáil	aige/	aici	ar	fud	na	scoile	
thar réimse ábhar.  
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SPOTSOLAS DIGITEACH 11

In	iar-bhunscoil	amháin,	bhí	an	fhoghlaim	dhigiteach	lárnach	don	fhís	chun	foghlama	
ó	osclaíodh	í.	D’fhorbair	an	cleachtas	de	réir	a	chéile	agus	bhí	fócas	ar	leith	ar	
rannpháirtíocht	na	scoláirí.	Baineadh	úsáid	as	réimse	leathan	feidhmchlár	agus	uirlisí	ar	
líne	agus	úsáideadh	na	feidhmchláir	go	cruthaitheach	san	fhoireann	Microsoft	365.	Rinne	
fócasghrúpa	múinteoirí	úsáid	níos	rialta	de	Microsoft	One	Note	a	thástáil	le	hacmhainní	
a chruthaigh múinteoirí agus a bhailigh múinteoirí le roinnt le scoláirí. San aiseolas, dúirt 
na scoláirí gur cheap siad go raibh na ceachtanna níos mealltaí mar thoradh ar úsáid na 
n-uirlisí	digiteacha	seo,	agus	go	raibh	a	gcuid	foghlama	níos	fearr.	Chuir	an	fhoireann	
ar fad an cleachtas i bhfeidhm. D’aimisgh agus chruthaigh na múinteoirí acmhainní 
digiteacha chun tacú leis an teagasc agus leis an bhfoghlaim thar na hábhair uile. Chuir 
an	scoil	tús	le	ríomh-phortfóiliónna	a	thabhairt	isteach	do	na	scoláirí	uile.	Mar	thoradh	
ar	na	cuir	chuige	choitianta	bhí	na	scoláirí	cleachtaithe	go	mór	leis	na	hardáin	agus	leis	
na bogearraí. Thug na múinteoirí tacaíocht dá chéile agus roinn siad a gcuid saineolais 
agus lean siad ar aghaidh ag comhoibriú le chéile le cuir chuige teagaisc agus foghlama a 
fhorbairt.	I	gcomhar	leis	an	bhforbairt	a	rinneadh	sna	cleachtais	teagaisc	agus	foghlama,	
mhothaigh	bainistíocht	na	scoile	freisin	go	raibh	sé	an-tábhachtach	gur	phléigh	na	scoláirí	
go	rialta	agus	gur	fhoghlaim	siad	faoi	úsáid	shábháilte	agus	eiticiúil	na	dteicneolaíochtaí	
digiteacha agus faoi shábháilteacht an idirlín agus faoin gcibearbhulaíocht. 
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Chomh maith leis na torthaí a bhaineann leis an gcúig phríomthéama a aithníodh sa chuid 
roimhe seo, tháinig líon téamaí eile chun cinn sa phlé le suíomhanna agus le scoileanna. 

5.1. An fhoghlaim dhigiteach san earnáil luathfhoghlama agus 
cúraim

I	líon	suíomhanna	ELC,	thuairiscigh	úinéirí/bainisteoirí	agus	cleachtóirí	do	na	cigirí	nach	raibh	
siad cinnte faoin gcaoi le haghaidh a thabhairt ar an bhfoghlaim dhigiteach ar bhealach a bhí 
oiriúnach d’aois a bhfoghlaimeoirí. 

5.2. Dul chun cinn ar úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha
Thuairiscigh cigirí san áit ina raibh teicneolaíochtaí digiteacha in úsáid i scoileanna, go raibh 
taithí ag foghlaimeoirí sna feidhmchláir chéanna agus sna gníomhaíochtaí céanna uaireanta i 
ranganna agus i mbliainghrúpaí éagsúla gan aon choigeartú soiléir a dhéanamh dá n-aoiseanna 
ná dá gcéimeanna forbartha. Sa Chreat Foghlama Digití tugtar tacaíocht do scoileanna le húsáid 
teicneolaíochtaí	digiteacha	a	neartú	agus	a	fheabhsú.	Ní	raibh	cuid	mhór	de	na	múinteoirí	ar	an	
eolas	faoin	gCreat	ná	faoi	na	físeáin	dea-chleachtais	atá	ar	fáil	tríd	an	PDST.	Sa	Chreat,	cuirtear	
samplaí den chleachtas éifeachtach agus an-éifeachtach ar fáil agus leagtar béim ar an gcaoi 
inar	féidir	an	fhoghlaim	a	neartú	agus	conas	is	féidir	teicneolaíochtaí	digiteacha	a	úsáid	de	réir	a	
chéile. 

5.3. Foghlaim múinteoirí agus cleachtóirí
Is príomhghné í an FGL do shuíomhanna agus scoileanna le teicneolaíochtaí a leabú san 
fhoghlaim.	Thuairiscigh	scoileanna	ina	raibh	taithí	acu	ar	an	rathúnas	go	raibh	siad	ag	dul	i	
ngleic leis an bhfoghlaim le chéile a bhí ag díriú ar a riachtanais áirithe. Fuair siad ionchur ó 
laistigh	den	scoil	agus	ó	na	soláthraithe	seachtracha.	Thuairiscigh	roinnt	bunscoileanna	agus	iar-
bhunscoileanna nach raibh siad ar an eolas faoi thacaíochtaí ar nós Scoilnet agus nach raibh siad 
cinnte faoin gcaoi le rochtain a dhéanamh ar FGL sheachtrach , cé go bhfuil an áis seo ar fáil 
ó	PDST.9	I	suíomhanna	ELC	tugadh	le	fios	go	raibh	beagán	deiseanna	ann	le	tabhairt	faoi	FGL	
maidir le foghlaim dhigiteach. 

9	 Is	féidir	le	scoileanna	iarratas	a	dhéanamh	ar	shaintacaíocht	scoile	ón	PDST	ar	www.pdst.ie/schoolsupport
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5 Cad iad na téamaí eile atá ag teacht 
chun cinn? 
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5.4 An riosca maidir le húsáid a bhaint as gléasanna digiteacha go 
fulangach sa seomra ranga

Thug cigirí faoi deara, i líon beag ceachtanna a breathnaíodh i scoileanna, gur bhain na 
foghlaimeoirí úsáid as gléasanna digiteacha ar bhealach éighníomhach agus nach ndearnadh iad 
a	chomhtháthú	go	hiomchuí	sa	teagasc	agus	san	fhoghlaim.	I	roinnt	de	na	cásanna	seo	bhain	an	
múinteoir úsáid as teicneolaíochtaí díreach le haghaidh cuspóirí taispeántais. I gcásanna eile, bhí 
gléasanna in úsáid go neamhghníomhach ar bhealach mar an gcéanna le téacsleabhair agus ní 
raibh	an	fhéidearthacht	a	bhí	iontu	le	feabhas	agus	measúnú	a	dhéanamh	á	mbaint	amach.

5.5 Infreastruchtúr
Thuairiscigh	cleachtóirí	ELC	agus	príomhoidí/múinteoirí	scoile	do	chigirí	gur	ghné	thábhachtach	
i gcomhtháthú na dteicneolaíochtaí digiteacha ba ea an t-infreastruchtúr agus an rochtain ar 
an nasc ardluais. Cé go raibh rochtain ag beagnach gach iar-bhunscoil ar leathanbhanda ar 
chaighdeán maith, ní raibh an rochtain seo ag cuid mhór bunscoileanna ná ag suíomhanna 
ELC. Áit a raibh forbairt mhaith déanta ag an gcleachtas, tuairiscíodh do na cigirí gurbh é 
ceann amháin de na príomhghnéithe tábhachtacha ná bheith in ann rochtain a dhéanamh ar 
leathanbhanda ardluais agus iontaofa. Áit ina raibh fadhbanna nascachta, thuairiscigh ceannairí, 
múinteoirí agus cleachtóirí go raibh drogall ann teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid mar go minic 
chuir sé as d’eispéireas na bhfoghlaimeoirí agus baineadh de mhuinín na múinteoirí agus na 
gcleachtóirí leis na teicneolaíochtaí. 

5.6 Úsáid shábháilte agus eiticiúil na dteicneolaíochtaí digiteacha
I líon suíomhanna agus scoileanna, d’ardaigh múinteoirí agus ceannairí an tábhacht a bhaineann 
leis an bhfoghlaim a chur ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga maidir le húsáid shábháilte 
agus	eiticiúil	na	dteicneolaíochtaí	digiteacha	le	cigirí.	I	dtaighde	a	rinneadh	le	déanaí	ón	
ECFE10	leagtar	béim	ar	an	tábhacht	a	bhaineann	leis	an	gcineál	foghlama	seo	don	fholláine	
mhothúchánach agus don acmhainneacht sa ré dhigiteach. Tá comhráite tosaigh maidir leis seo 
tábhachtach ó na luathbhlianta ar aghaidh. Tá cuid mhór scoileanna agus suíomhanna ag cur 
clár	foghlama	láidre	ar	fáil	mar	chuid	den	OSPS	agus	de	bharr	go	mbíonn	leanaí	agus	daoine	
óga ag dul i ngleic le teicneolaíochtaí digiteacha. Tá acmhainní chun tacú le foghlaim faoi úsáid 
shábháilte	agus	eiticiúil	na	dteicneolaíochtaí	digiteacha	ar	fáil	ó	thionscnamh	Webwise	de	chuid	
na Roinne Oideachais agus Scileanna11.

10	 Burns,	T.	agus	F.	Gottschalk	(eagráin)	(2019),	Educating 21st Century Children: Emotional Well-being in the Digital 
Age,	Educational	Research	and	Innovation,	OECD	Publishing,	Páras.

11	 www.webwise.ie



29

Foghlaim Dhigiteach 2020: Ag tuairisciú ar an gcleachtas i gComhthéacsanna Luathfhoghlama agus Cúraim, Bunscoile agus Iar-bhunscoile 

Ón 12 Márta 2020, dúnadh gach bunscoil agus gach iar-bhunscoil mar chuid de bheartais an 
Rialtais	chun	stop	a	chur	le	scaipeadh	an	choróinvíris	nua,	COVID-19.	Chun	laghdú	a	dhéanamh	
ar	an	éifeacht	ar	an	teagasc	agus	an	fhoghlaim	iarradh	ar	gach	scoil	socruithe	a	chur	i	bhfeidhm	
chun	leanúint	ar	aghaidh	agus	oideachas	a	chur	ar	fáil	d’fhoghlaimeoirí.12 

Leagadh béim ar shuíomhanna gréasáin atá maoinithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna 
ar nós www.scoilnet.ie agus www.webwise.ie mar acmhainní chun tacú le scoileanna lena 
chinntiú	go	leantar	ar	aghaidh	leis	an	bhfoghlaim	d’fhoghlaimeoirí.	D’fhorbair	an	tSeirbhís	um	
Fhorbairt	Ghairmiúil	do	Mhúinteoirí	(PDST)	leathanach	gréasáin	tiomnaithe	nua	ar	a	bhfuil	
ábhar	cúnta	chun	tacú	le	scoileanna	agus	thug	múinteoirí	faoin	gcianfhoghlaim:	www.pdst.
ie/distancelearning.	Chomh	maith	leis	sin,	ar	an	22	Aibreán	2020	d’fhógair	an	Roinn	ciste	
€10	milliún	do	scoileanna	le	teicneolaíocht	agus	gléasanna	a	cheannach	d’fhoghlaimeoirí	faoi	
mhíbhuntáiste.13

Sa chaibidil seo, ar chóir í a léamh mar iarthéacs ar Foghlaim Dhigiteach 2020: Ag tuairisciú ar an 
gCleachtas sna Comhthéacsanna Luathbhlianta, Bunscoile agus Iar-bhunscoile, pléitear an úsáid a 
bhaineann scoileanna agus múinteoirí as teicneolaíochtaí digiteacha chun éascú a dhéanamh 
ar leanúint ar aghaidh leis an bhfoghlaim i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna le linn 
na tréimhse seo agus na scoileanna dúnta. Is í taithí thuairiscithe príomhoidí bunscoile agus 
iar-bhunscoile a bhí i mbun comhráite leis na cigirí le linn mhí Aibreáin agus go luath i mí na 
Bealtaine 2020 atá go príomha mar bhonn agus mar thaca ag an gcaibidil. Cuireadh tús leis na 
comhráite seo chun tacú le príomhoidí agus le scoileanna le linn na tréimhse neamhghnáiche 
seo, chun foghlaim faoi conas a bhí ag éirí le scoileanna aird na bhfoghlaimeoirí a mhealladh, 
agus	chun	samplaí	a	thaifeadadh	den	dea-chleachtas	lena	chinntiú	go	leantar	ar	aghaidh	leis	an	
bhfoghlaim. 

Sa chaibidil tarraingítear freisin ar an bhfoghlaim ó dhá shuirbhé, ceann amháin le tuismitheoirí 
leanaí bunscoile agus an dara cheann le tuismitheoirí scoláirí iar-bhunscoile. Reáchtáil an Roinn 
Oideachais agus Scileanna na suirbhéanna i gcomhar le Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí 
Bunscoile	(NPC-P).	Reáchtáladh	na	suirbhéanna	idir	an	03	Aibreán	agus	an	07	Aibreán	2020,	a	
tharla sách luath sa tréimhse de scoileanna a bheith dúnta.

Sa	chaibidil	seo	leagtar	béim	ar	roinnt	de	na	dea-chleachtais	teagaisc	agus	foghlama	a	d’fhorbair	
scoileanna le héascú a dhéanamh le leanúint ar aghaidh leis an bhfoghlaim. Leagtar béim freisin 
ar na dúshláin a bhí i ndán do scoileanna, múinteoirí agus foghlaimeoirí agus aithnítear líon 
ceisteanna	arbh	fhiú	don	chóras	oideachais	breathnú	orthu.	

12	 Litir	ó	Ard-Rúnaí	na	Roinne	Oideachais	agus	Scileanna	chuig	príomhoidí	agus	múinteoirí	ar	an	12	Márta	2020

13	 https://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2020-press-releases/PR20-04-22.html

6 Foghlaim Dhigiteach i gComhthéacs 
Athraithe do Scoileanna
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6.1 Samplaí den dea-chleachtas atá ag teacht chun cinn
Chuir an chuid is mó de na príomhoidí (99.6%) in iúl do na cigirí gur choinnigh a scoil i 
dteagmháil leis na foghlaimeoirí maidir lena gcuid foghlama agus gur chuir an scoil obair a bhí 
leagtha amach ar fáil do na foghlaimeoirí.  D’aontaigh 71% de thuismitheoirí leanaí bunscoile 
a	d’fhreagair	an	suirbhé	go	bhfuil	tacaíocht	mhaith	á	fáil	ag	a	leanbh	ón	scoil	le	coinneáil	suas	
lena	c(h)uid	oibre	agus	d’aontaigh	81%	de	thuismitheoirí	scoláirí	iar-bhunscoile	a	d’fhreagair	an	
suirbhé go gcuireann an scoil obair i ngach ábhar ar fáil gach seachtain. 

Bhí	cuid	mhór	scoileanna	cruthaitheach	ina	gcuid	freagairtí	ar	chumarsáid	a	dhéanamh	le	
foghlaimeoirí le linn na tréimhse seo nuair atá na scoileanna dúnta agus tá a gcuid cleachtas 
teagaisc agus foghlama athraithe acu chun úsáid a bhaint as ardáin, feidhmchláir agus 
modhanna foghlama digiteacha. I suirbhéanna na dtuismitheoirí, chuir 60% de na freagróirí 
bunscoile agus 94% de na freagróirí iar-bhunscoile in iúl go raibh a leanbh ag baint úsáid as 
teicneolaíochtaí digiteacha chun teagmháil a dhéanamh leis an scoil maidir lena gcuid foghlama. 

Le haghaidh roinnt scoileanna, ba é an chéad teagmháil le foghlaimeoirí ná ar ríomhphost, ag 
baint úsáid as suíomh gréasáin na scoile nó trí ghlaoch a dhéanamh, le gníomhaíochtaí agus 
tascanna a chur ar fáil do na foghlaimeoirí. Tar éis na chéad teagmhála, d’aithin cuid mhór 
scoileanna	nach	mór	dóibh	a	gcleachtas	a	fheabhsú	i	dtaca	leis	seo	agus	ionas	go	mbeadh	
cumarsáid dhá bhealach ann. Sna suirbhéanna leis na tuismitheoirí, léirítear go bhfuil meascán 
de	chleachtais	ann	maidir	le	haiseolas	a	chur	ar	fáil	d’fhoghlaimeoirí.	Ní	raibh	ach	43%	de	
thuismitheoirí	leanaí	bunscoile	a	d’fhreagair	a	d’aontaigh	go	bhfuair	a	leanbh	aiseolas	rialta	agus	
praiticiúil	óna	múinteoir	maidir	le	hobair	a	bhí	curtha	i	gcrích,	cé	go	raibh	an	ráta	aontaithe	i	
measc	tuismitheoirí	de	scoláirí	iar-bhunscoile	a	d’fhreagair	níos	airde	ag	69%.	Ó	reáchtáladh	
na suirbhéanna, thuairiscigh go leor príomhoidí scoileanna chuig cigirí go ndearna siad iarracht 
a	gcuid	cleachtas	aiseolais	a	fhorbairt	agus	gur	réimse	tábhachtach	é	an	ghné	soláthair	seo	le	
forbairt a dhéanamh uirthi.

Bhí scoileanna a bhí cleachtais a bhí forbartha go maith acu in úsáid na dteicneolaíochtaí 
digiteacha in áit mhaith chun aistriú a dhéanamh chuig ardáin agus feidhmchláir ar líne, a bhí in 
úsáid acu cheana féin mar chuid dá gcleachtais teagaisc agus foghlama. 

Thuairiscigh	príomhoidí	chuig	cigirí	go	bhfuil	réimse	leathan	agus	éagsúil	d’fheidhmchláir	agus	
ardáin foghlama ar líne in úsáid anois ar fud an chórais. Is iad seo a leanas samplaí díobh: 

Accelerated Reader

Aladdin Connect

Class Dojo

Edmodo

Facebook

Flipgrid

Google Classroom

Microsoft	Teams	Office	365

Padlet	

Quizlet

Seesaw

Showbie

TED-Ed

Aip na Scoile

Suíomh gréasáin na scoile

VS Ware 
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Is léir ó chomhráite na gcigirí le príomhoidí scoileanna gur thuig cuid mhór scoileanna go raibh 
gá	ann	le	héascú	a	dhéanamh	ar	chomhráite,	rannpháirtíocht	i	ngrúpaí	beaga	agus	ceachtanna	
fíorúla,	iad	beo	san	fhíor-am	nó	mar	thaifeadtaí.	Is	iad	seo	a	leanas	samplaí	de	na	hardáin	atá	in	
úsáid	le	héascú	a	dhéanamh	ar	na	cineálacha	rannpháirtíochta	físeáin	seo:	

Facebook	Live

Google Classroom

Go-to-Meeting

Microsoft	Teams

Seesaw

Skype

WhatsApp

YouTube

Zoom

Is	iad	seo	thíos	sé	spotsolas	maidir	leis	an	dea-chleachtas	a	d’fhoghlaim	cigirí	agus	iad	i	mbun	
comhráite le príomhoidí. 

SPOTSOLAS A

Baineann bunscoil ina bhfuil beirt mhúinteoirí i gCúige Chonnacht úsáid as ardán 
Microsoft	Teams	gach	lá	chun	seisiún	uair	an	chloig	a	chur	ar	fáil	ina	ndéanann	na	scoláirí	
logáil isteach agus ina gcuireann na múinteoirí seisiúin ghearra ar fáil sa litearthacht, 
uimhearthacht agus i réimsí eile den churaclam. Le linn na tréimhse seo, leagtar síos 
tascanna agus cruthaítear deiseanna le haghaidh na scoláirí chun na rudaí a raibh siad 
ag obair orthu a chomhroinnt. Bíonn an deis ag na scoláirí labhairt le chéile agus leis an 
múinteoir le linn na tréimhse seo. Déantar na ceachtanna seo a thaifeadadh agus bíonn 
siad ar fáil ar líne chun tacú leis na scoláirí lena dtascanna agus dóibh siúd freisin nach 
féidir	rochtain	a	dhéanamh	ar	an	gceacht	‘beo’.

SPOTSOLAS B

Tá a hamchlár iomlán á chur ar fáil ar líne ag iar-bhunscoil mhór atá measctha i gCúige 
Mumhan ag baint úsáid as Google Classroom. Tá ranganna beo á reáchtáil ag múinteoirí 
nuair is féidir, nó, de rogha air sin, cuireann siad ranganna réamhthaifeadta ar fáil nó 
tugann siad obair dóibh is féidir leo a chur i gcrích le linn na tréimhse ina mbeadh an rang 
ar siúl de ghnáth. Mar gheall ar raon na gcur chuige is féidir cúinsí éagsúla na múinteoirí a 
chur san áireamh. 

SPOTSOLAS C

Tá	aip	Seesaw	in	úsáid	ag	bunscoil	ina	bhfuil	ceathrar	múinteoirí	i	gCúige	Uladh	le	
cumarsáid a dhéanamh le tuismitheoirí, caomhnóirí agus scoláirí. Cuireann na scoláirí 
samplaí dá gcuid oibre ar ais chuig an múinteoir a cheartaíonn í agus a chuireann aiseolas 
ar fáil. I scoil eile atá beagnach ar aon mhéid, déantar an t-aiseolas seo a thaifeadadh 
ag baint úsáid as fuaim, agus cloiseann na scoláirí nótaí tráchta an mhúinteora nuair a 
chuirtear é ar ais chucu.
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SPOTSOLAS D

Tá	iar-bhunscoil	mhór	i	gCúige	Laighean	ag	baint	úsáid	as	Office	365	agus	Microsoft	
Teams go forleathan le hobair na scoláirí a thabhairt agus a cheartú. D’athraigh an scoil a 
cur chuige bunaithe ar aiseolas ó na múinteoirí maidir le cad atá ag obair níos fearr agus 
cuireann an príomhoide ríomhphoist chuig na baill foirne ina bhfuil leideanna de réir 
mar	a	thagann	siad	chun	cinn.	Is	féidir	le	múinteoirí	a	fheiceáil	nuair	atá	scoláirí	tar	éis	
féachaint ar an obair atá leagtha amach dóibh nó nuair atá an obair curtha i gcrích acu 
agus is féidir leo aiseolas faoi rún a chur ar fáil do gach scoláire.

SPOTSOLAS E

Tá bunscoil mheasctha ina bhfuil 24 múinteoir i gCúige Laighean ag baint úsáid as Zoom 
mar	bhealach	le	meon	pobail	agus	mothú	folláine	a	choimeád	sa	scoil.	Bíonn	tionól	leis	
an scoil ar fad gach seachtain faoi threoir an phríomhoide. Freastalaíonn na múinteoirí 
uile air agus faigheann na tuismitheoirí nasc agus cód rochtana i dtéacs ó Aladdin. Bíonn 
ceacht Zoom ar siúl ag na múinteoirí ranga freisin lena ranganna féin agus bíonn na 
múinteoirí ar Múinteoir Oideachas Speisialta (SET) iad atá ag obair leis an rang ag freastal 
air	freisin.	Is	é	fócas	an	tseisiúin	ná	folláine	/	Oideachas	Sóisialta,	Pearsanta	agus	Sláinte	
(OSPS).	Úsáideann	siad	an	seisiún	chun	béim	a	leagan	ar	theachtaireachtaí	tábhachtacha,	
teachtaireachtaí maidir le sábháilteacht ar an idirlíon san áireamh. 

SPOTSOLAS F

In	iar-bhunscoil	mhór	amháin	i	lár	tíre,	bíonn	cinn	bliana	agus	comhairleoirí	garimtheorach	
i	dteagmháil	le	rang-ghrúpaí	gach	seachtain	tríd	físeáin	cúig	nóiméad	a	chur	ar	VS	
Ware.	Bíonn	na	físeáin	seo	dearfach	agus	spreagúil,	tugann	siad	misneach	do	na	scoláirí	
agus cuireann siad teachtaireachtaí tábhachtacha i dtaca leis an bhfolláine in iúl dóibh. 
Bíonn cinn bhliana agus comhairleoirí gairmtheorach ar fáil i gcaitheamh na seachtaine i 
gcomhair	físchomhrá	duine	le	duine	le	scolairí	ar	Skype	agus	ar	WhatsApp.

6.2 Na Dúshláin 
Bhí	go	leor	dúshlán	a	bhain	leis	an	aistriú	tobann	seo	go	dtí	an	múnla	cianfhoghlama	lena	
n-áirítear	clár	cothromaithe	agus	soláimhsithe	a	chur	ar	fáil,	a	chinntiú	nach	bhfuil	an	iomarca	
eolais á cur ar fáil do na foghlaimeoirí, ag freastal ar riachtanais na bhfoghlaimeoirí uile agus ag 
tacú leis na leanaí agus daoine óga is soghonta. 

Tá achoimre thíos de roinnt de na dúshláin áirithe a bhaineann le húsáid na dteicneolaíochtaí 
digiteacha faoi mar atá cúrsaí faoi láthair. 
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Nascacht 

Bhí deacrachtaí ag roinnt foghlaimeoirí agus iad ag dul i ngleic le hardáin agus feidhmchláir ar 
líne mar tá siad ina gcónaí i gceantair nach bhfuil seirbhís shásúil nascachta leathanbhanda ann. 
Sna cásanna seo, níl na foghlaimeoirí in ann dul i ngleic le hábhair ar líne atá á gcur ar fáil ag 
múinteoirí nó tá éifeacht ar a dtaithí foghlama mar gheall ar chaighdeán a naisc. 

An scoilt dhigiteach 

Ní raibh roinnt foghlaimeoirí in ann dul i ngleic leis an bhfoghlaim mar níl gléas oiriúnach 
acu nó níl rochtain acu ar cheann sa bhaile, nó mar níl an t-airgead ag a dteaghlaigh chun 
íoc as nasc idirlín ar féidir brath air. I gcuid mhór cásanna is iad na foghlaimeoirí atá sa scoilt 
dhigiteach seo ná foghlaimeoirí a thagann ó theaghlaigh atá ar ioncam níos ísle agus tá cuid 
mhór díobh ina gcónaí i gceantair atá ainmnithe mar cheantair faoi mhíbhuntáiste sóisialta agus 
eacnamaíoch. Bhí roinnt scoileanna a bhí in ann iarracht a dhéanamh tabhairt faoi roinnt de 
na neamhionannais seo trí shonraí nó gléasanna a sheoladh chuig foghlaimeoirí nó a sholáthar 
d’fhoghlaimeoirí	chun	tacú	lena	rochtain	ar	an	bhfoghlaim.	

Scoileanna a bhí sna luathchéimeanna ag dul i ngleic le teicneolaíochtaí digiteacha 

Do	na	scoileanna	uile,	bhí	dúshlán	suntasach	a	bhain	le	bogadh	go	dtí	múnla	cianfhoghlama,	gan	
mórán deise ann le hullmhú a dhóthain. Ach, tá scoileanna ina raibh cleachtais sheanbhunaithe 
agus	a	d’fhorbair	cuir	chuige	sa	scoil	uile,	a	cheap	go	raibh	an	t-aistriú	beagán	níos	éasca.	I	
gcuid mhór de na scoileanna seo bhí taithí ag múinteoirí ar thascanna foghlama a thabhairt agus 
monatóireacht a dhéanamh orthu agus aiseolas a chur ar fáil ar an obair a cuireadh isteach go 
digiteach. 

Bhí sé níos dúshlánaí do scoileanna nach raibh teicneolaíochtaí digiteacha curtha i bhfeidhm acu 
ina gcleachtais teagaisc agus foghlama. Ní raibh ardáin ná infreastruchtúr i bhfeidhm acu chun 
na	hathruithe	atá	ag	teastáil	a	éascú.	Bhí	ar	roinnt	díobh	a	n-infreastruchtúr	a	fhorbairt	go	tapa,	
agus tá scoileanna eile nár bhain leas iomlán as féidearthacht na dteicneolaíochtaí digiteacha 
le linn na tréimhse géarchéime seo. Sna cásanna seo tá teicneolaíochtaí digiteacha in úsáid 
díreach le tascanna a leagan síos agus níl siad in úsáid le haird na bhfoghlaimeoirí a mhealladh 
go hiomlán ná le haiseolas a chur ar fáil faoi obair atá curtha i gcrích. 

Muinín an mhúinteora san fhoghlaim dhigiteach  

Léirigh cuid mhór príomhoidí an dearcadh go bhfuil éagsúlacht mhór i measc múinteoirí ó 
thaobh a dtaithí, muinín agus ábaltacht le teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid chun tacú leis an 
bhfoghlaim. Ba shaincheisteanna iad muinín an mhúinteora agus FGL a ardaíodh don chóras in 
Foghlaim Dhigiteach: Ag tuairisciú ar an gCleachtas sna Comhthéacsanna Luathbhlianta, Bunscoile 
agus Iar-bhunscoile.	Cuireann	an	PDST	raon	tacaíochtaí	ar	fáil	do	scoileanna	sa	réimse	foghlama	
digití	agus	d’fhorbair	sí	cúrsa	ar	líne	go	tapa	a	bhfuil	mar	aidhm	aige	cuidiú	le	múinteoirí	chun	
teagasc a dhéanamh agus tacú leis an bhfoghlaim ar líne. 

Muinín an fhoghlaimeora san fhoghlaim dhigiteach 

I gcomhráite le cigirí, labhair príomhoidí maidir le hábhair imní a bhí ar roinnt tuismitheoirí 
go bhfuil deacrachtaí ag a leanaí dul i ngleic leis an bhfoghlaim mar nach raibh taithí ag an 
bhfoghlaimeoir agus ag an tuismitheoir araon ar na feidhmchláir ná ar an ardán. I scoileanna ina 
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raibh	cleachtais	foghlama	digití	cheana	féin,	ní	raibh	an	tsaincheist	seo	chomh	suntasach	sin	
mar	bhí	taithí	ag	na	foghlaimeoirí	cheana	féin	ar	an	ardán	/	feidhmchlár.	Bhog	scoileanna	eile	go	
tapa	chun	físeáin	ghearra	a	chruthú	agus	chuir	siad	naisc	chun	a	léiriú	do	na	tuismitheoirí	agus	
foghlaimeoirí conas rochtain a dhéanamh ar na hardáin nó an feidhmchlár agus conas úsáid a 
bhaint astu. 

Úsáid shábháilte agus eiticiúil na dteicneolaíochtaí 

Ábhar	imní	a	bhí	ar	chuid	mhór	múinteoirí	agus	scoileanna	ná	a	chinntiú	go	bhfuil	na	
foghlaimeoirí	á	gcoimeád	sábháilte	sa	timpeallacht	ar	líne.	Tá	go	leor	scoileanna	agus	
múinteoirí	tar	éis	cosaintí	a	chur	i	bhfeidhm	nuair	atá	roinnt	feidhmchlár	ar	líne	in	úsáid,	
lena n-áirítear na polasaithe um shábháilteacht agus úsáid inghlactha ar an idirlíon. Tá cláir 
fhoghlama	sheanbhunaithe	ag	roinnt	scoileanna	maidir	le	húsáid	shábháilte	agus	eiticiúil	na	
dteicneolaíochtaí digiteacha a tharraingíonn ar ábhair ar nós an suíomh gréasáin atá maoinithe 
ag an ROS www.webwise.ie. 

6.3 Rudaí atá le meas ag scoileanna agus an córas 
Sa tuarascáil Foghlaim Dhigiteach: Ag tuairisciú ar an gCleachtas sna Comhthéacsanna 
Luathbhlianta, Bunscoile agus Iar-bhunscoile, déantar moltaí agus ardaítear ceisteanna maidir le 
húsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha mar chuid den teagasc agus foghlaim i scoileanna agus 
suíomhanna Éireannacha. Tá cuid mhór i gcomhar ag na moltaí agus ceisteanna seo agus ag na 
dúshláin a bhí i ndán do scoileanna, múinteoirí, foghlaimeoirí agus an córas le déanaí nuair a bhí 
siad	ag	aistriú	go	tapa	go	dtí	múnla	cianfhoghlama.	

Beidh na ceithre cheist thíos tábhachtach do gach duine sa chóras oideachais lena meas:

•	 Conas	a	d’fhéadfadh	na	scoileanna	uile	bheith	ullmhaithe	níos	fearr,	ó	thaobh	úsáid	a	
dteicneolaíochtaí digiteacha, le go mbeidh foghlaim éifeachtach ar siúl, nuair a bhíonn 
cianfhoghlaim	ag	teastáil?

•	 Cad	iad	na	céimeanna	nach	mór	don	chóras	oideachais	a	ghlacadh	lena	chinntiú	go	mbíonn	
teacht ag na foghlaimeoirí uile ar ghléasanna nó ar leathanbhanda sásúil?

•	 Conas	is	féidir	linn	a	chinntiú	go	bhfuil	an	mhuinín,	eolais	agus	scileanna	atá	riachtanach	ag	
ár múinteoirí uile le teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid mar chuid den teagasc agus foghlaim 
éifeachtach, agus chun críocha measúnaithe agus aiseolais éifeachtacha? 

•	 Conas	is	féidir	linn	a	chinntiú	go	bhfuil	an	t-eolas	agus	scileanna	atá	riachtanach	ag	na	
foghlaimeoirí	uile	lena	chinntiú	go	bhfuil	siad	sábháilte	sa	timpeallacht	ar	líne	agus	go	
mbaineann	siad	úsáid	as	teicneolaíochtaí	digiteacha	ar	bhealach	eiticiúil?	

I	bhfianaise	na	n-eispéireas	le	déanaí	tá	béim	níos	láidre	ar	an	bhféidearthacht	agus	ar	
an tábhacht a bhaineann leis an bhfoghlaim dhigiteach agus úsáid na dteicneolaíochtaí 
digiteacha. Tá cuid mhór dár scoileanna, múinteoirí agus foghlaimeoirí tar éis freagairt go han-
chruthaitheach agus tar éis glacadh le hardáin, feidhmchláir agus modhanna foghlama nua. Tá 
siad tar éis bealaí nuálacha a aimsiú chun cumarsáid agus comhoibriú a dhéanamh le chéile agus 
chun leanúint ar aghaidh ag foghlaim. Beidh sé tábhachtach do gach duine sa chóras machnamh 
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a dhéanamh ar na cleachtais dhearfacha in úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha a tháinig 
chun	cinn	le	linn	na	tréimhse	seo	agus	breathnú	ar	conas	a	d’fhéadfaidís	bheith	mar	chuid	dár	
ngnáthchleachtais teagaisc, foghlama agus measúnaithe. Cé go raibh dúshláin ann, agus beidh 
cuid mhór daoine faoi bhrón ag cuimhneamh ar an tréimhse seo, is cinnte gur ceann de na 
torthaí a bheidh ann ná go mbeidh teicneolaíochtaí digiteacha in úsáid mar ghné níos rialta agus 
níos comhtháite den teagasc, foghlaim agus measúnú i seomraí ranga na hÉireann.
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Léiríonn	an	fhianaise	ó	na	cigireachtaí	seo	go	bhfuil	éagsúlachtaí	sa	mhéid	is	go	ndéantar	
teicneolaíochtaí digiteacha a leabú sa teagasc agus foghlaim i scoileanna agus i suíomhanna 
ELC. Ar an iomlán, is léir go bhfuil dul chun cinn déanta ag scoileanna agus múinteoirí aonair 
agus cleachtóirí maidir le húsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha mar chuid den teagasc agus 
foghlaim ag rátaí éagsúla agus go bhfuil cuid mhór fágtha atá fós le déanamh ar fud an chórais 
chun	treoir,	cleachtas	agus	oideolaíocht	a	fhorbairt	maidir	le	húsáid	na	dteicneolaíochtaí	
digiteacha. 

Bhí na chéad chéimeanna a bhí dearfach glactha ag beagnach gach scoil leis an gcleachtas 
a bhogadh chun tosaigh. Chruthaigh tromlach suntasach de na scoileanna plean foghlama 
digití.	Bhí	go	leor	samplaí	dearfacha	den	chleachtas	i	seomraí	ranga	ina	raibh	teicneolaíochtaí	
digiteacha	comhtháite	isteach	ar	bhealach	fiúntach.	

Chonacthas	eiseamláirí	d’úsáid	na	teicneolaíochta	digití	i	suíomhanna	ELC	chomh	maith.	Tá	
tuilleadh	taighde	agus	comhpháirtíochta	leis	an	earnáil	ELC	de	dhíth	chun	treoir	a	fhorbairt	faoi	
céard	is	cleachtas	maith	ann	in	úsáid	na	teicneolaíochta	digití	i	suíomhanna	ELC.	Tá	eiseamláirí	
ann	freisin	d’úsáid	na	teicneolaíochta	digití	ag	cleachtóirí	chun	breathnóireachtaí	ar	an	
gcleachtas a thaifeadadh mar thacaíocht bhreise sa chumarsáid le tuismitheoirí. 

I gcuid shuntasach de na ceachtanna sa sampla (45% i mbunscoileanna agus 38% in iar-
bhunscoileanna), ní raibh teicneolaíochtaí digiteacha mar ghné den teagasc agus foghlaim. 
Toradh	amháin	a	bhí	an-spéisiúil	ná	breithiúnais	na	gcigirí	go	bhféadfadh	an	fhoghlaim	a	
bheith níos fearr dá mba rud é go raibh teicneolaíochtaí digiteacha in úsáid i dtromlach na 
gceachtanna sin nach raibh na teicneolaíochtaí digiteacha in úsáid. Cé gur aithníodh go raibh 
ceachtanna, topaicí agus amanna nach gá go mbeadh an teicneolaíocht dhigiteach mar an cur 
chuige is oiriúnaí, léirítear sa toradh seo mar sin féin nach mbaintear dóthain úsáide as na 
teicneolaíochtaí digiteacha i gcuid mhór scoileanna agus seomraí ranga. 

Tá éagsúlacht ó chomhthéacs go comhthéacs maidir leis na cúiseanna nach mbaintear dóthain 
úsáide agus nach mbaintear amach an acmhainneacht maidir le teicneolaíochtaí digiteacha. 
Tá roinnt scoileanna nach ndearna dóthain machnaimh maidir leis an gcaoi a ndéanfaidh siad 
teicneolaíochtaí digiteacha a chomhtháthú isteach agus nach bhfuil pleanáil shásúil déanta acu 
dá gcuid úsáide. Is príomhghnéithe ar fad iad eolas, taithí agus muinín na múinteoirí, ó thaobh 
teicneolaíochtaí digiteacha. Bíonn deacrachtaí ag roinnt scoileanna agus suíomhanna ELC leis an 
nascacht le leathanbhanda ardluais, agus luann scoileanna agus suíomhanna eile go bhfuil easpa 
acmhainní ann. San earnáil ELC, tá gá le comhairle beartais bhreise agus tacaíochtaí FGL maidir 
leis na teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid i suíomhanna ELC.

7 Tátail agus moltaí



37

Foghlaim Dhigiteach 2020: Ag tuairisciú ar an gcleachtas i gComhthéacsanna Luathfhoghlama agus Cúraim, Bunscoile agus Iar-bhunscoile 

Sa Straitéis Dhigiteach do Scoileanna tá	fís	shoiléir	curtha	i	láthair	maidir	le	húsáid	
teicneolaíochtaí digiteacha i scoileanna agus seomraí ranga na hÉireann. Ní dhéanann an 
straitéis tagairt don earnáil ELC. Cé go ndéanann Aistear, Creatchuraclam na Luath-Óige tagairt 
do	TFC	agus	do	theicneolaíochtaí	digiteacha	agus	a	n-úsáid	féideartha	mar	chuid	den	fhoghlaim,	
níl ionchais shoiléire maidir le húsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha agus treoir beartais faoin 
aois oiriúnach le haghaidh leanaí óga le dul i ngleic leo ar fáil don earnáil. 

Cé go raibh go leor samplaí de chleachtas éifeachtach luaite sa mheastóireacht seo, tá fós roinnt 
mhaith le déanamh sula mbaintear amach lánacmhainneacht na dteicneolaíochtaí digiteacha 
le feabhas a chur ar an teagasc, foghlaim agus measúnú le go mbeidh óige na hÉireann ina 
smaointeoirí gafa, foghlaimeoirí gníomhacha, cruthaitheoirí eolais agus saoránaigh dhomhanda a 
ghlacann páirt iomlán sa tsochaí agus sa gheilleagar.

7.1  Moltaí do na hearnálacha bunscoile agus iar-bhunscoile
•	 Ba	chóir	do	scoileanna	leanúint	ar	aghaidh	ag	obair	le	go	mbeidh	na	teicneolaíochtaí	

digiteacha mar ghné chomhtháite den teagasc, foghlaim agus measúnú i ngach seomra 
ranga.	Ba	chóir	do	mhúinteoirí,	go	sonrach,	obair	a	dhéanamh	lena	chinntiú	go	mbaineann	
foghlaimeoirí úsáid as na teicneolaíochtaí digiteacha go gníomhach agus i gcomhar le 
foghlaimeoirí eile; chun tacú leis an bpróiseas measúnaithe; agus chun ábhar nua a chruthú 
ag baint úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha. 

•	 I	scoileanna	ina	bhfuil	an	rannpháirtíocht	i	dteicneolaíochtaí	digiteacha	srianta,	ba	chóir	
do mhúinteoirí tosú agus comhráite a bheith acu faoin gcuma a bheadh ag an bhfoghlaim 
dhigiteach ina gcomhthéacs. Ba chóir gníomhartha is féidir a bhaint amach a aimsiú le 
hathruithe	a	dhéanamh	sa	teagasc	agus	san	fhoghlaim,	agus	ba	chóir	FGL	do	na	cleachtóirí	
agus múinteoirí a nascadh leis na gníomhartha sin.  

•	 Ba	chóir	do	scoileanna	pleanáil	le	dul	chun	cinn	agus	forbairt	a	dhéanamh	leis	na	
hinniúlachtaí digiteacha a shealbhú. Ba chóir do chleachtas na múinteoirí, ag gach leibhéal 
ranga agus i ngach disciplín, tógáil ar eolas, scileanna agus tuiscint na bhfoghlaimeoirí i réimsí 
a bhaineann le foghlaim dhigiteach.

•	 Ba	chóir	go	gcuirfeadh	tascanna	digiteacha	aonair	agus	comhoibríocha	deiseanna	soiléire	ar	
fáil le foghlaim agus fás a dhéanamh in úsáid uirlisí foghlama digiteacha mar chuid den chlár 
atá	pleanáilte	go	cúramach	le	haghaidh	foghlama	digití.

•	 De	réir	mar	a	bhíonn	scoileanna	i	mbun	FMS,	is	cuma	faoin	réimse	fócais,	ba	chóir	dóibh	
na deiseanna atá ann faoi láthair a mheas le gníomhartha a chur san áireamh ina bhfuil 
teicneolaíochtaí digiteacha i gceist. 

•	 Ba	chóir	do	gach	scoil	pleanáil	a	dhéanamh	leis	an	bhfoghlaim	dhigiteach	a	chur	i	bhfeidhm	
chun tacú lena spriocanna oideachais STEM.

•	 Ba	chóir	leas	a	bhaint	as	cuir	chuige	idirdhisciplíneacha	agus	tascanna	tionscadail	le	
leanaí	agus	daoine	óga	a	mhealladh	chun	réiteach	a	fháil	ar	fhadhbanna	sa	saol	mar	
atá ag baint úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha. Ba chóir go mbeadh comhtháthú an 
fhoghlaim	dhigiteach	agus	an	obair	thionscadail	chomhoibríoch	mar	chuid	d’eispéireas	na	
bhfoghlaimeoirí le linn a gcuid oideachais uile
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•	 Ba	chóir	do	scoileanna	úsáid	níos	fearr	a	bhaint	as	acmhainní	maoinithe	na	Roinne	
Oideachais	agus	Scileanna	ar	nós	www.scoilnet.ie	agus	www.webwise.ie	agus	
teicneolaíochtaí digiteacha á gcur i bhfeidhm acu. Ba chóir dóibh leas a bhaint as deiseanna 
FGL	freisin,	lena	n-áirítear	FGL	shaincheaptha,	atá	ar	fáil	ón	PDST	chun	tabhairt	faoi	
riachtanais foghlama na múinteoirí agus gníomhartha tosaigh aitheanta na scoileanna.14  

7.2 Na chéad chéimeanna eile don earnáil luathfhoghlama agus 
cúraim

Tá úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha in earnáil luathbhlianta na hÉireann ag an gcéad chéim 
forbartha. 

•	 De	réir	mar	a	thagann	beartas	don	earnáil	luathfhoghlama	agus	cúraim	chun	cinn,	ba	chóir	
treoir	a	chur	ar	fáil	maidir	le	húsáid	na	dteicneolaíochta	digití	ina	bhfuil	foghlaim	agus	
forbairt na leanaí óga curtha san áireamh. I dtaca leis seo, beidh tábhacht le FGL agus 
deiseanna foghlama do chleachtóirí ELC maidir le cibé ar chóir nó nár na dteicneolaíochtaí 
digiteacha	a	úsáid	i	gcomhthéacsanna	ELC	agus	conas	úsáid	fhiúntach	a	bhaint	astu	le	
difríochtaí mar a bhaineann le haois na leanaí san áireamh. 

•	 Ba	chóir	tacaíocht	a	thabhairt	do	dhea-chleachtais	atá	ann	cheana	féin	san	fhoghlaim	
dhigiteach	san	earnáil	luathfhoghlama	agus	luathchúraim	(ELC)	agus	ba	chóir	iad	a	fhorbairt.

7.3 Don lucht déanta beartas agus soláthraithe FGL do 
mhúinteoirí

•	 Ba	chóir	breathnú	ar	straitéis	a	fhorbairt	le	teacht	in	áit	an	Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 
lena	chinntiú	go	mbíonn	forbairt	leanúnach	d’fhoghlaim	dhigiteach	ar	fud	an	chórais	ó	2020	
ar aghaidh. Beidh gá le breathnú ar cad atá i gceist leis an dea-chleachtas maidir le húsáid na 
foghlama	digití	i	suíomhanna	ELC.

•	 Ba	chóir	iarrachtaí	leanúnacha	a	dhéanamh	ar	fud	an	chórais	oideachais	le	go	mbeidh	
scoileanna agus múinteoirí ar an eolas faoi acmhainní maoinithe na Roinne Oideachais agus 
Scileanna,	na	deiseanna	FGL	shaincheaptha	atá	ar	fáil	ón	PDST	san	áireamh.		

•	 Ba	chóir	cleachtóirí	agus	múinteoirí	a	spreagadh	le	samplaí	a	roinnt	ina	léirítear	úsáid	
éifeachtach na dteicneolaíochtaí digiteacha san earnáil ELC, agus sna hearnálacha bunscoile 
agus iar-bhunscoile.

14	 Is	féidir	teach	ar	thuilleadh	sonraí	ar	www.pdst.ie
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Ba	mhaith	linn	fíorbhuíochas	a	ghabháil	leis	na	suíomhanna	ELC	agus	scoileanna	seo	a	leanas	
ónar tarraingíodh ar shamplaí den dea-chleachtas agus d’úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha: 

Beverton Pre School / Roots and Wings, Co. Bhaile Átha Cliath

Newtown	Kids,	Co.	na	Gaillimhe

Busy	Beavers,	Co.	Chill	Dara

Scoil Náisiúnta Mhuire, Co. na Gaillimhe

St.	Aidan’s	Parish	School,	Co.	Loch	Garma

Little	Angel’s	Special	School,	Co.	Dhún	na	nGall	

Coláiste Mhuire, Co. Luimnigh

Loretto	Abbey,	Co.	Bhaile	Átha	Cliath

Coláiste Bhaile Chláir, Co. na Gaillimhe

Nótaí Buíochais



An Roinn Oideachais agus Scileanna
Department of Education and Skills

Ceann de na cuspóirí den Phlean Gníomhaíochta don Oideachas 
2016-2019 ná úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha mar chuid 
den teagasc, den fhoghlaim agus den mheasúnú a mhéadú 
ionas go mbeidh na scileanna agus na cumais riachtanacha ag 
foghlaimeoirí chun dul i ngleic leis na dushláin a bhaineann 
le timpeallacht foghlama atá ag athrú go tapa. Cuirtear cinntí 
ó mheastóireacht Chigireachta ar an bhfoghlaim dhigiteach a 
rinneadh le linn 2019 i sampla de shuíomhanna luathfhoghlama 
agus cúraim, de bhunscoileanna agus d’iarbhunscoileanna i 
láthair sa tuarascáil seo.

Deartar an tuarascáil chun cur leis na gníomhartha lena chinntiú 
gur féidir spriocanna náisiúnta a bhaint amach mar a bhaineann 
le húsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha. Tá sé beartaithe go 
mbeidh an tuarascáil ina hacmhainn do chleachtóirí oideachais 
ag leibhéil na luathbhlianta, na bunscoile agus na hiarbhunscoile 
agus léirithe de cheachtais éifeachtacha chun tacú leis an 
bhfoghlaim dhigiteach á soláthar ann.

Ina theannta sin, déantar scrúdú i gcaibidil ar ról na 
dteicneolaíochtaí digiteacha le linn na tréimhse ina raibh 
scoileanna dúnta mar thoradh ar COVID-19. Déantar roinnt 
de na cleachtais dhearfacha atá ag teacht chun cinn agus na 
dúshláin a ardaíodh a aithint agus a fhiosrú ann.




