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TUAIRISC 
AR 

CHÁILÍOCHT NA FOGHLAMA AGUS AN TEAGAISC SA CHEOL 
______________________________________________________________________________ 
 
 
EOLAS MAIDIR LEIS AN GCIGIREACHT 
 

Dátaí na cigireachta 15 agus 16 Deireadh Fómhair 2013 

Na gníomhaíochtaí cigireachta ar tugadh 
fúthu 
• Athbhreithniú ar cháipéisí ábhartha 
• Plé leis an bpríomhoide agus leis na 

múinteoirí 
• Caidreamh le scoláirí 

• Breathnú ar theagasc agus ar fhoghlaim i rith 
tréimhse shingil agus dhá thréimhse dhúbailte 

• Athbhreithniú ar obair na scoláirí 
• Aiseolas don phríomhoide agus do na múinteoirí 

 
 
PRÍOMHCHINNTÍ 

• Bhí cáilíocht an teagaisc agus na foghlama go maith, agus chonacthas an-dea-chleachtas ar 
ócáidí. 

• Na straitéisí teagaisc a feidhmíodh, ní i gcónaí a d’éascaigh siad ionchur ar an léibhéal cuí 
ó scoláirí. 

• Ba ghné ar leith é seinm an cheoil go praiticiúil i gcuid de na ceachtanna, agus cuireadh 
deiseanna ar fáil do scoláirí chun a gcumas seinnte a thaispeáint. 

• Rinneadh fíor-dhea-chúram d’fhorbairt scileanna litearthachta na scoláirí sa Cheol, trí 
mheán na Gaeilge. 

• Tá an bhainistiocht tacúil i leith an tsoláthair agus tá na treochtaí go han-mhaith i dtaca le 
líon na scoláirí a roghnaíonn an ceol mar ábhar. 

• Rinneadh measúnú cuí ar fhoghlaim na scoláirí i gcuid de na ceachtanna, nuair a tugadh 
dóthain ama dóibh le ceisteanna a fhreagairt. 

 

PRÍOMH-MHOLTAÍ 

• Ba chóir do roinn an Cheoil a chinntiú go soláthraítear gach caoi do scoláirí le bheith 
páirteach ina bhfoghlaim féin, trídan éagsúlacht atá sna modheolaíochtaí teagaisc agus 
foghlama reatha a fhairsingiú a thuilleadh. 

• D’fhéadfaí na straitéisí measúnaithe a fheabhsú a thuilleadh trína chinntiú go dtugtar 
dóthain ama do scoláirí le ceisteanna a fhreagairt le linn ceachtanna agus tríd an léibhéal 
monatóireachta a dhéantar ar an obair scríofa dá gcuid a mhéadú. 
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RÉAMHRÁ 

Is meánscoil dheonach, chomhoideachais é Gael-Choláiste Chill Dara atá ag gníomhú faoi 
iontaobhaíocht Fhoras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge Teo. Bunaíodh an scoil sa bhliain 
2003 agus tá 231 scoláire ar rollaí inti. Tá an Idirbhliain éigeantach sa scoil agus tá an Ceol 
éigeantach laistigh den chlár sin.   
 

TEAGASC AGUS FOGHLAIM 

• Bhí cáilíocht an teagaisc a breathnaíodh go maith agus chonacthas roinnt samplaí de 
chleachtas an-mhaith. Mar shampla, comhtháthaíodh trí chomhghné an cheoil - éisteacht, 
cumadóireacht agus seinm – i gcuid de na ceachtanna. 

• Cé go raibh aidhm na gceachtanna soiléir, níor roinneadh cuspóir na foghlama leis na  
scoláirí. Tá sé tábhachtach go mbeadh scoláirí feasach ar a mbítear ag súil leis uathu i 
dtéarmaí eolais agus forbairt scileanna. 

• San áireamh sna  modheolaíochtaí teagaisc bhí eolas a sholáthar, seinm mar ghrúpa,, obair 
thaighde neamhspleách agus comhtháthú ar Theicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide 
(TFC). D’fhéadfaí an réimse straitéisí a fheidhmítear sna ceachtanna a fhorbairt le go n-
áireofaí orthu obair bheirte agus obair ghrúpa. 

• Le linn ceachta amháin, cleachtadh stíl thraidisiúnta léachtóireachta, rud a d’fhág go raibh 
scoláirí neamhghníomhach ar feadh tréimhse fhada. Cé go mb’fhéidir go mbeadh an cur 
chuige seo feiliúnach do chuid den cheacht, ba chóir a dheimhniú go mbíonn cothromaíocht 
níos fearr ann idir ionchur an mhúinteora agus ionchur an scoláire.  

• Comhtháthaíodh forbairt litearthacht an cheoil go héifeachtach sna ceachtanna agus díríodh 
aire fhíorchúramach ar fhorbairt theanga theicniúil an cheoil trí mheán na Gaeilge. 

• I gceacht amháin, mar a raibh cleachtadh TFC idir lámha, rinneadh dea-iarrachtaí chun cur 
le scileanna na scoláirí mar fhoghlaimeoirí uathrialaitheacha. 

• Rinneadh dea-iarrachtaí chun timpeallacht foghlama a bheadh spreagúil go físeach do  na 
scoláirí a chruthú, trí phóstaeir le pictiúir bunaithe ar réimse topaicí a chur ar taispeáint. 

• Ó am go chéile, rinneadh foghlaim na scoláirí a mheas trí cheisteanna a chur. I gcásanna 
áirithe, áfach, níor tugadh go leor ama do na scoláirí le freagairt. Is den riachtanas é go 
dtabharfaí gach deis do na scoláirí ar cheisteanna a fhreagairt agus, nuair is gá, a ndúshlán 
a thabhairt le go bhfeabhsóidís cáilíocht a gcuid freagraí. Tá a leithéid de straitéis ag teacht 
le straitéisí maithe an mheasúnaithe chun foghlama. 

• Déantar measúnú ar obair scríofa na scoláirí, ach tá scóip ann chun an ghné seo a fhorbairt. 
De bhreis air seo, d’fhéadfaí feidhm a bhaint as dhá mhodh measúnaithe eile, mar atá 
piarmheasúnú agus féinmheasúnú.  

 

SOLÁTHAR AN ÁBHAIR AGUS TACAÍOCHT NA SCOILE UILE 

• Tugann an bhainistíocht an-tacaíocht don Cheol sa scoil i dtaca le hacmhainní agus 
amchlárú. I dtráth na meastóireachta, bhí na ceachtanna ceoil á seachadadh i bhfoirgneamh 
beag réamhdhéanta toisc go raibh mórobair athchóirithe ar bun sa  phríomhfhoirgneamh. 
Tá sé curtha in iúl ag an scoil go gcuirfear seomra níos fairsinge ar fáil do roinn an cheoil 
nuair a bheidh an obair fheabhsúcháin curtha i gcrích.  
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• Tá an soláthar tráthchláir oiriúnach do gach bliainghrúpa agus tá sé ag teacht leis na  
treoirlínte siollabais. Toisc an dáileadh rollacháin, áfach, cuirtear scoláirí na cúigiú bliana 
in éineacht le scoláirí na séú bliana do roinnt mhaith ábhar. Is féidir go mbeadh dushlán 
anseo do roinn an cheoil,go mór mór toisc go bhfuil siollabais dhifriúla leagtha amach do 
na bhliainghrúpaí sin. 

• Cuirtear clár samplála gearr ar fáil do scoláirí na chéad bhliana agus cuidíonn sé seo lena 
chinntiú go ndéanann siad cinntí eolasacha i dtaca lena roghanna ábhar. 

• Múinteoir láncháilithe amháin atá i roinn an cheoil, ag a bhfuil freastal an-mhaith déanta 
ar na comhdhálacha eagraithe ag Cumann na Múinteoirí Iar-bhunoideachais Ceoil. De 
bhreis air seo, tá mórán forbartha gairmiúla déanta in achar an TFC.     

• Tugtar deiseanna do scoláirí a bheith páirteach i réimse leathan d’imeachtaí praiticiúla 
seinnte ceoil. Áirítear orthu seo comórtas scoilbhunaithe ar a dtugtar ‘Gael-fachtóir’, agus 
coirmeacha ceoil agus imeachtaí eile i gcaitheamh na bliana. Moltar tiomantas an  
mhúinteora do rannpháirtíocht in imeachtaí dá leithéid.   

 

PLEANÁIL AGUS ULLMHÚCHÁN 

• Éascaíonn an  bhainistíocht an phleanáil trí am pleanála ar bhonn foirmiúil a chur ar fáil i 
rith na bliana. Cúis mholta é go bhfuil an múinteoir tar éis bualadh le múinteoirí ceoil na 
scoileanna in aice láimhe chun na topaicí is ábhar suime do chách a phlé. B’inmholta é go 
gcoinneofaí cuntais ar na comhráití seo mar chuid de phlean an ábhair. 

• Do na ceachtanna uile, bhí ábhair agus trealamh ullmhaithe roimh ré agus iad réidh le 
seoladh isteach sna ceachtanna. 

• Tá mórán ama agus díchill caite le hacmhainní ceoil trí mheán na Gaeilge a chruthú agus 
is rud an-mhaith é seo.    

 

Ag deireadh na meastóireachta, pléadh dréachtchinntí agus dréachtmholtaí na meastóireachta seo 
leis an bpríomhoide agus an múinteoir.  Tugadh deis do bhord bainistíochta na scoile ar a thuairim 
a léiriú ar thorthaí agus ar mholtaí na tuairisce i scríbhinn,  agus beidh freagra an bhoird ar fáil san 
aguisín atá leis an tuairisc seo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foilsithe Bealtaine 2014 



 5

 

Aguisín 
 

FREAGRA NA SCOILE AR AN TUAIRISC 

 
Arna chur isteach ag an Bord Bainistíochta 

 
 
 
 
 
Réimse 1:      Tuairimí ar ábhar na tuairisce scoile 
 
 
Táimid an sásta leis na moltaí atá sa tuairisc seo.  Thaitim an próiseás linn agus d’fhoghlaim an 
múinteoir ceoil a lán rudaí cabhracha ón gcigireacht seo.  Measaimid go bhfuil an Roinn Ceoil ag 
feidhmniú ar leibhéal an sásúil agus gur tugadh aitheantas agus moladh cuí don Roinn sa tuairisc. 
 
 
Réimse 2:     Gníómhartha leantacha a rinneadh nó atá beartaithe le déanamh ó cuireadh 
críoch leis an ngníomhaíocht chigireachta chun tátail agus moltaí na cigireachta a chur I 
bhfeidhm 
 
Tá plean ghnímh á chur I bhfeidhir ag an Roinn Cheoil le breis búine curtha are na gnéithe den 
oiliúint seo a leanas. 
 

1 Ceisteanna de réir Measúnú chun Foghlama. 
2 Ionchur na ndaltaí a ordú sna ranganna. 
3 Foghlaim trí sheinm a Treisiú mar chur chuige. 
4 Straitéisí a fhorbairt m.sh obair ghrúpa/féinmheasúnú/ piarmheasúnú. 


