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Polasaí ar Fhoghlaim Fhéindhírithe, Staidéar agus Obair Bhaile 

 

Faofa ag cruinniú de Bhord Bainistíochta GCCD 30/06/2014 

Aidhmeanna. 

 Daltaí  a spreagadh chun staidéar aonarach a dhéanamh go héifeachtach; 

 scileanna staidéir a fhorbairt; 

 cabhrú lenár ndaltaí scileanna nua a fhorbairt nó scileanna atá foghlamtha acu 

cheana féin a chleachtadh; 

 go mbeidh tuismitheoirí páirteach ionas go bhfeicfidis cad é mar atá ag éirí lena 

bpáistí ó thaobh foghlama de agus le go bhfeicfear dóibh cén slí ab fhearr a 

dtiocfadh leo tacaíocht a thabhairt dá bpáistí; 

 go mbeidh siad in ann an dul chun cinn atá déanta a mheas agus cuidiú le foghlaim. 

 Táthar ag súil go dtreiseofar ar scileanna Litearthachta agus Uimhearthachta na 

ndaltaí le cur i bhfeidhm an bheartais seo 

 

Ráiteas na Scoile maidir le Foghlaim Fhéindhírithe, Staidéar agus Obair Bhaile 

Is cuid riachtanach den fhoghlaim fadshaol agus de shaol GCCD iad foghlaim 

fhéindhírithe, staidéar agus obair bhaile. Cabhraíonn siad le dalta dul siar ar cad a bhí 

déanta sa rang, aon bhearnaí i dtuiscint a aimsiú agus dul chun cinn a dhéanamh. 

 

 

An Misean 

 

Is Meánscoil lán-Ghaeilge, chaitliceach, saor ó tháillí í Gael-Choláiste Chill Dara atá mar 

pháirt lárnach de Phobal na Gaeilge. Soláthraíonn ár scoil oideachas den scoth chun 

cabhrú le daltaí a mbuanna indibhidiúla a aithint is a bhláthú i gcomhpháirt lena 

dtuismitheoirí. Is scoil í a chuireann fáilte roimh dhaltaí ó chreidimh is ó chúlraí difriúla a 

dhéanann comhbhá lenár bhfís, lenár spiorad agus lenár bhfealsúnacht. 

 

 

Polasaí ar Fhoghlaim Fhéindhírithe, Staidéar agus Obair Bhaile 

Is é seo Polasaí Fhoghlaim Fhéindhírithe, Staidéar agus Obair Bhaile na scoile s’againn. 

Baintear úsáid as seo agus daltaí ag gabháil don obair a thugann na múinteoirí dóibh le 

déanamh taobh amuigh den seomra ranga. Ba cheart do dhaltaí an polasaí seo a phlé lena 

dtuismitheoirí agus é a úsáid chun cuidiú leo a bhfoghlaim fhéindhírithe, staidéar agus obair 

bhaile a chomhlánú chomh maith agus is féidir leo. 

 

Bíonn Gael-Choláiste Chill Dara ag súil le hardchaighdéan ó dhaltaí maidir le hobair bhaile 

agus staidéar i gcónaí.  Bíonn tinreamh iomlán, díriú i ranganna, féinstaidéar agus obair 

bhaile riachtanach don dalta rathúil. Bíonn GCCD ag súil go ndíreoidh na daltaí ar obair 

bhaile agus staidéar go haibí agus le hardchaighdéan féinsmachta. Spreagtar na daltaí a 

bheith freagrach as a staidéar féin.  

 

http://www.gccd.ie/
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Ní hionann obair bhaile agus obair scríofa amháin. Tabharfaidh múinteoirí cineálacha obair 

bhaile éagsúla do dhaltaí ag brath ar an rang ina bhfuil siad agus ag brath ar an ábhar agus 

ar an topaic atá á staidéar acu. Seo thíos liosta de na cineálacha obair bhaile éagsúla ar 

féidir leis an múinteoir a iarraidh orthu: 

 

 

 

Obair scríofa Tasc a chomhlánú 

Taighde Éisteacht 

Léitheoireacht Obair Phraiticiúl 

Obair Foghlama Obair chúrsa 

Tionscadail a dhréachtú Ullmhúchán le haghaidh obair ranga 

Dul siar Cuairteanna 

Agallaimh Ábhair a bhailiú 

Ag féachaint ar cláir teilifíse molta Obair ríomhaireachta 

Turgnaimh bunúsacha Obair bhéil 

 

 

Tá an obair bhaile seo uile tábhachtach agus caithfear taifead a choinneáil i ndialann obair 

baile. Ní mór do dhaltaí a ndialanna a bheith leo i ngach rang. Má chailltear do dhialann 

ní mór dialann úr a cheannach. 

 

Má tá tú den tuairim nach mbeidh tú in ann obair bhaile a chomhlánú ba cheart duit seo a 

chur in iúl don mhúinteoir chomh luath agus a thugtar an obair bhaile sin don rang ionas 

gur féidir leis an múinteoir socruithe a dhéanamh chun cabhrú leat an obair bhaile a chur i 

gcrích. 

 

Ról an Mhúinteora: 

 obair bhaile agus aiseolas rialta a thabhairt do na daltaí. 

 nóta den obair bhaile atá le déanamh a scríobh ar an gclár.  

 am a thabhairt do na daltaí nóta den obair bhaile a scríobh sa dialann le linn an 

ranga.  

 an rún foghlama agus critéir rathúlachta a bheith tugtha agus an obair bhaile a 

mhíniú arís go soiléir má cheaptar nach dtuigtear cad é atá le déanamh.  

 samplaí nó dea-chleachtas a roinnt nuair is gá. 

 píosa obair bhaile substaintiúil a thabhairt gach coicís sna hábhair acadúla. 

 aiseolas éifeachtach a thabhairt ar an obair bhaile substaintiúil (L.L.E – 

Láidreachtaí, Laigí agus céad chéim Eile). 

 taifead a choinneáil i nDialann an Mhúinteora nó go leictreonach de gach píosa 

obair bhaile tugtha do agus déanta ag an dalta. 

 nóta a choinneáil i nDialann an Mhúinteora nuair nach ndéanann dalta obair bhaile 

nó nuair nach ndéantar an obair bhaile ar chaighdeán atá sásúil.  

 éisteacht a thabhairt don dalta má bhíonn imní air/uirthi faoi spriocdháta an obair 

bhaile.  

 

Ról an dalta: 

 Nóta den obair bhaile uile a scríobh sa dialann obair bhaile. 

 A chinntiú go dtuigeann tú an obair bhaile sula gcríochnaíonn an rang. 

 Gan aon leisce a bheith ort soiléiriú a fháil ón múinteoir. 

 Gach píosa obair bhaile a dhéanamh d’ardchaighdéan ag leanúint na critéir tugtha 

 Teideal agus dáta a bheith ar gach píosa obair bhaile. 

 Iarraidh ar thuismitheoirí an dialann obair bhaile a shíniú gach seachtain.  
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 Nóta ar bith ón Múinteoir Ranga a thaispeáint do thuismitheoirí agus iarraidh 

orthu iad a shíniú  

 Ceartúcháin  / Aiseolas an mhúinteora a chur i gcrích.  

 

Déanfaidh an t-oide ranga: 

 Dialanna na nDaltaí a sheiceáil go rialta le cinntiú go bhfuil siad á húsáid go 

héifeachtach.  

 cinntigh go bhfuil na tuismitheoirí á síniú gach seachtain. 

 

Déanfaidh tuismitheoirí / caomhnóirí:  

 a fhiosrú faoin dóigh ar féidir leo cuidiú lena bpáiste agus an obair bhaile á 

dhéanamh acu.  

 cinnte go bhfuil an obair bhaile curtha i gcrích ag na daltaí. 

 an dialann obair bhaile a shíniú gach seachtain.  

 scéal a chur chuig an scoil má bhíonn deacracht ar bith ag a bpáiste maidir leis an 

obair bhaile.  

 

 

In amanna déanfaidh  múinteoir nó daltaí (trí féinmheasúnú agus piarmheasúnú), obair 

bhaile a cheartú le linn an ranga faoi threoir an mhúinteora. Déanfaidh  múinteoirí 

measúnú ar aon obair bhaile a bheas fada agus déanfar é a aischur chugat faoi spriocdháta 

comhaontaithe. 

 

Gheobhaidh daltaí miontuairisc óna múinteoirí faoi aon obair bhaile nó tionscadal mór. 

Tabharfar le fios do dhaltaí cad é a bhí déanta go maith agus cén dóigh a bhféadfá an 

obair a fheabhsú.  

 

Beidh sonraí maidir le caighdeán an obair bhaile a rinneadh le linn na bliana agus cuntas 

ar aon obair bhaile nach raibh déanta le plé ag an gcruinniú múinteoirí / tuismitheoirí. 

 

Is féidir le múinteoir agus tuismitheoir / caomhnóir dialann an dalta a úsáid chun 

teagmháil a dhéanamh maidir le hobair bhaile.  Déanfar plé thar fón nuair is gá. 

 

Cur chuige an dalta i leith Obair bhaile 

 

• Ba chóir go mbeadh áit chiúin agus chompordach gan ábhair seachráin cosúil le fóin 

phóca.  

 

• Ba chóir don dalta staidéar neamhspléach a dhéanamh atá difriúil ó obair bhaile agus 

an t-am ceart a thabhairt don staidéar sin.   

 

• Ba chóir do nótaí a bheith eagraithe agus i bhfillteán / cóipleabhair de réir 

 ábhair.  

 

• Moltar úsáid a bhaint as eagraithe físe cosúil le cártaí, meabhairmhapaí, post-its. 

 

• Ba chóir staidéar néamhspleách le spriocanna soiléirí a bheith ar siúl go rialta.  

Spreagann spriocanna an dalta agus is bealach maith é dul chun cinn a mheas.   Ba 

choir go mbeidh léitheoireacht mar ghné de na spriocanna seo. 

 

• Bíonn GCCD ag súil le hobair a bheith críochnaithe in am agus ag cumas is fearr an 

dalta.  
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• Ba chóir don dalta cothromaíocht a choinneáil idir staidéar, caidreamh sóisialta agus 

gníomhaíochtaí breis-curaclaim.  

 

• Ní mholtar obair pháirtaimseartha mar is féidir léi bac a chur ar dul chun cinn ar 

scoil.  

 

• Moltar do dhaltaí bualadh le múinteoirí chun chomhairle a fháil má bhíonn 

deacrachtaí acu.  Is féidir le daltaí / tuismitheoirí / caomhnóirí dul i dteagmháil le 

haon mhúinteoir sa scoil.  

 

Neas-am le caitheamh ar Obair Bhaile agus Staidéar  

 

Bliain 1: 7½ - 9 uair obair éifeachtach sa tseachtain mar shampla:  

1½ - 2 uair gach tráthnóna agus 1½ uair staidéir ag an deireadh seachtaine   

 

Bliain 2: 8 - 10 uair obair éifeachtach sa tseachtain mar shampla:  

1½ - 2 uair gach tráthnóna agus 2 uair staidéir ag an deireadh seachtaine   

 

Bliain 3: 9 – 12  uair obair éifeachtach sa tseachtain mar shampla:  

2 - 2½ uair gach tráthnóna agus 2 uair staidéir ag an deireadh seachtaine   

 

Bliain 5: 15 - 18 uair obair éifeachtach sa tseachtain  mar shampla:   

2½ - 3 uair gach tráthnóna agus 3 uair staidéir ag an deireadh seachtaine   

 

Bliain 6: 18 - 22 uair obair éifeachtach sa tseachtain mar shampla:  

3 huaire gach tráthnóna agus 3+ uair staidéir ag an deireadh seachtaine.  

 

Ach cuimhnigh:  

 

Éilíonn na grádanna is airde an tiomantas ama seo (ar a laghad). 

  

Ciallaíonn staidéar éifeachtach go bhfuil tú beo, gníomhach san airdeall 

agus éifeachtúil agus tú ag scríobh nótaí agus freagraí.  

 

Is cúrsa trí bliana an Teastas Sóisearach agus dhá bhliain an 

Ardteistiméireacht agus tá gá le hiarracht agus díograis substaintiúil thar 

na blianta sin.  

 

Beidh staidéar agus dul siar riachtanach i rith na laethanta saoire.   

 

    Sna hábhair le tionscnaimh agus obair phraicticiúil is cóir nóta a dhéanamh 

de na dátaí tábhachtacha ionas go gcloífear leis na spriocdátaí.  Stopann 

seo forlódáil oibre gar do na scrúduithe scríofa.  

 

Asláthair ó Rang  
 Is iad freagracht agus dualgais an dalta aon obair bhaile a bhí caillte trí 

neamhláithreachas a dhéanamh.  

 Ní ghlacfar le himeachtaí breis-curaclaim mar leithscéal gan obair a dhéanamh.  

 Is fiú aon bhuairt a phlé leis an múinteoir.   

 Má bhíonn dalta as láthair ar feadh tréimhse fada is fiú dul i dteagmháil leis an 

oide ranga.  

 


