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TUAIRISC  
AR 

CHÁILÍOCHT NA FOGHLAMA AGUS AN TEAGAISC SA GHAEILGE  
______________________________________________________________________________ 
 
 
EOLAS MAIDIR LEIS AN G CIGIREACHT  
 
Dáta na cigireachta 4 Deireadh Fómhair 2012 

Na gníomhaíochtaí cigireachta ar tugadh 
fúthu 
• Athbhreithniú ar cháipéisí ábhartha 
• Cruinniú le comhordaitheoir an ábhair agus 

leis an bpríomhoide 
• Breathnú ar theagasc agus ar fhoghlaim i 

rith cúig thréimhse ranga 

• Idirghníomhaíocht leis na scoláirí 
• Athbhreithniú ar shamplaí d’obair na scoláirí 

agus ar shamplaí dá ndialanna scoile  
• Aiseolas do mhúinteoirí aonair 
• Aiseolas don phríomhoide agus do na múinteoirí 

 
PRÍOMHCHINNTÍ     

• Bhí cáilíocht an teagaisc agus na foghlama go maith nó go han-mhaith sna ranganna ar 
fad a breathnaíodh  

• Leag na múinteoirí ionchais arda síos don fhoghlaim agus roinneadh na spriocanna 
foghlama leis na scoláirí. 

• Tá na cleachtais mheasúnachta go maith agus cuirtear an measúnú chun foghlama i 
bhfeidhm.  

• Tá plean roinne de cháilíocht an-mhaith forbartha agus tá ról na roinne maidir le rochtain 
na scolaírí ar an bhfoghlaim trí Ghaeilge trasna an churaclaim soiléir.  

 

PRÍOMH -MHOLTAÍ  

• Moltar tuilleadh forbartha a dhéanamh ar chleachtais bainteach le difreáil na foghlama, 
straitéis an cheistiúcháin san áireamh.  

• Moltar cleachtais mhonatóireachta, athbhreithnithe agus anailíse ar fhianaise na roinne a 
fhorbairt.  
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RÉAMHRÁ  

Meánscoil dheonach comhoideachais a fheidhmíonn faoi iontaobhas Fhoras Pátrúnachta na 
Scoileanna LánGhaeilge Teo. is ea Gael-Choláiste Chill Dara. Bunaíodh an scoil in 2003 agus tá 
193 scoláire ar rolla na scoile anois. Tá an Idirbhliain éigeantach sa scoil.  
 

TEAGASC AGUS FOGHLAIM  

 

• Bhí cáilíocht an teagaisc agus na foghlama go maith nó go han-mhaith sna ranganna ar 
fad a breathnaíodh.    

• Bhí ionchais arda ag na múinteoirí d’fhoghlaim na scoláirí.  

• Bhí spriocanna foghlama soiléire leagtha amach i ngach cás agus roinneadh iad seo leis 
na scoláirí.  

• Bhí struchtúr an-mhaith ar an obair sna ranganna ar fad.  

• Bhí na scoláirí gníomhach san fhoghlaim agus ba léir taithí a bheith acu ar oibriú i 
mbeirteanna agus i ngrúpaí.  

• Bhí timpeallacht agus atmaisféar an-dearfach agus tacúil don fhoghlaim sna ranganna ar 
fad.  

• Maidir le cúpla cás, moltar níos mó ama a thabhairt do na scoláirí tuairimí agus aiseolas 
ar thascanna a roinnt ó bhéal sa rang agus níos mó ceisteanna a bheith le cloisteáil ó na 
scoláirí agus ceisteanna níos dúshlánaí a chur orthusan. 

• Agus tascanna á ndearadh, moltar an t-am a bhíonn ar fáil don rang a chur san áireamh 
agus teorainn ama a chur leo agus cloí leis.   

• Bhí úsáid na teicneolaíochta, ábhar prionta agus íomhánna chun spéis a spreagadh agus 
chun tacú leis an bhfoghlaim an-mhaith.  

• Tugtar obair bhaile rialta agus léirigh ceartúcháin ar shamplaí d’obair scríofa na scoláirí 
go gcoimeádtar eagar maith ar an obair agus go gcuirtear an measúnú chun foghlama 
(McF) i bhfeidhm.   

• Moltar difreáil na foghlama, lena n-áirítear na tascanna a thugtar mar obair bhaile, a 
fhorbairt.  

• I roinnt cásanna tá scóip ann chun scileanna na scoláirí ar úsáid an fhoclóra, leictreonach 
nó cóip chrua, mar áis a chabhróidh leo a neamhspleáchas mar fhoghlaimeoirí a bhaint 
amach a fhorbairt.  

• Tá cleachtais mheasúnachta maithe sa scoil agus cuirtear na scileanna teanga ar fad san 
áireamh sa phróiseas.  

• Tá obair an-mhaith déanta ar straitéisí litearthachta a nascadh leis an ábhar ach d’fhéadfaí 
díriú níos mó ar a n-úsáid i gcás roinnt ranganna.  

 

SOLÁTHAR AN ÁBHAIR AGUS TACAÍOCHT NA SCOILE UILE  

 
• Tá an soláthar a dhéantar don ábhar ar an tráthchlár an-mhaith.  
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• Tá áiseanna agus acmhainní maithe ar fáil agus baintear úsáid astu. 

• Baineann cáilíocht mhaith leis an bpolasaí obair bhaile agus moltar na cleachtais agus na 
nósanna imeachta maidir leis an measúnú a nascadh leis.  

• Moltar cuntas a bheith sa pholasaí measúnachta agus obair bhaile ar na dea-chleachtais a 
chleachtann an roinn agus na prionsabail a bhaineann leis an McF á gcur i bhfeidhm acu 
sna ceartúcháin ar obair scríofa na scoláirí.   

 

PLEANÁIL AGUS ULLMHÚCHÁN   

 
• Tá leibhéal an-mhaith agus oscailte comhoibrithe i measc foireann teagaisc na Gaeilge.  

• Baineann cáilíocht an-mhaith leis an bpleanáil roinne agus is léir béim chuí a bheith ar 
fhorbairt na foghlama san obair seo.  

• Tá plean cuimsitheach forbartha agus tá ról na roinne i gcur chun cinn na Gaeilge mar 
mheán trína bhfoghlaimíonn na scoláirí soiléir.  

• Tá spriocanna forbartha aitheanta agus aontaithe. Moltar cleachtais mhonatóireachta agus 
athbhreithnithe a fhorbairt tuilleadh agus an fhianasie ar a mbíonn spriocanna forbartha 
bunaithe a bheith ar fáil sna doiciméid phleanála.  

• Bhain cáilíocht an-mhaith leis an bpleanáil agus ullmhúchán do ranganna aonair.  

• Tá cleachtais an-mhaith i bhfeidhm chun taifid a choimeád ar dhul chun cinn na 
foghlama.  

 

 

Ag deireadh na meastóireachta, pléadh dréachtchinntí agus dréachtmholtaí na meastóireachta seo 
leis an bpríomhoide agus leis na múinteoirí ábhair. Tugadh deis do bhord bainistíochta na scoile a 
thuairim a léiriú ar thorthaí agus ar mholtaí na tuairisce; ba rogha leis an mbord glacadh leis an 
tuairisc gan freagra a thabhairt. 

 

 

 

Foilsithe Aibreán 2013. 

 
 


