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TUAIRISC 
AR 

CHÁILÍOCHT NA FOGHLAMA AGUS AN TEAGAISC SAN OIDEACHAS 

SAORÁNACH, SÓISIALTA AGUS POLAITIÚIL (OSSP) 
______________________________________________________________________________ 
 
 
EOLAS MAIDIR LEIS AN GCIGIREACHT 
 
Dátaí na cigireachta 2, 3 Nollaig 2013 

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

múinteoir 
• Caidreamh le scoláirí 

• Breathnú ar theagasc agus ar fhoghlaim i rith dhá 
thréimhse ranga 

• Athbhreithniú ar obair na scoláirí  
• Aiseolas don phríomhoide agus don mhúinteoir 

 
 
PRÍOMHCHINNTÍ  

• Bhí caighdeán an teagaisc agus na foghlama ar fheabhas sna ceachtanna a breathnaíodh. 

• Léiríodh béim an-éifeachtach ar an bhfoghlaim ghníomhach sna ceachtanna agus bhí 
rannpháirtíocht na scoláirí go han-mhaith. 

• Tá soláthar an-mhaith ann don OSSP sa scoil agus is léir go bhfuil an t-ábhar lárnach i 
saol na scoile. 

• Tá pleanáil den scoth ar siúl don ábhar. 

 

PRÍOMH-MHOLTAÍ  

• Athbhreithniú ar an bhfoghlaim a dhéanamh ag deireadh gach ceachta. 

• Uasghrádú a dhéanamh ar chóras idirlín na scoile, fillteán OSSP a bhunú ar an gcóras 
agus acmhainní leictreonacha a shábháil san fhillteán sin. 
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 RÉAMHRÁ 

Iarbhunscoil chomhoideachais faoi iontaobhas an Fhorais Phátrúnachta is ea Gael-Choláiste Chill 
Dara. Is iad an Teastas Sóisearach, an Idirbhliain agus an Ardteistiméireacht na cláir atá ar fáil sa 
scoil. Bhí 232 scoláire ar an rolla ag uair na meastóireachta. Déanann gach scoláire staidéar ar an 
OSSP sa Teastas Sóisearach.  

 

TEAGASC AGUS FOGHLAIM 

• Bhí caighdeán an teagaisc agus na foghlama ar fheabhas sna ceachtanna a breathnaíodh. 

• Chuir an múinteoir spriocanna foghlama na gceachtanna i láthair go soiléir agus bhain 
structúr agus rithim an-mhaith le gach ceacht. 

• Rinneadh ullmhúchán sármhaith do na ceachtanna agus bhí áiseanna den scoth in úsáid, 
ar nós gearrthóga scannán agus bileoga oibre. Baineadh úsáid an-mhaith ar íomhánna sna 
ceachtanna. Mar shampla, i gceacht amháin thug an múinteoir cóip de na siombail a 
bhaineann le spriocanna forbartha na mílaoise do ghrúpaí éagsúla sa rang chun an topaic 
a chur i láthair agus chun na scoláirí a spreagadh chun cainte. 

• Bhí béim an-mhaith ar an bhfoghlaim ghníomhach sna ceachtanna, ag teacht le moltaí an 
tsiollabais. Mar shampla, i gceacht amháin iarradh ar dhaltaí cluiche globingo a imirt 
chun coinceap an idirspleáchais a léiríú. Usáideadh obair ghrúpa agus obair phéire go 
minic sna ceachtanna a breathnaíodh. 

• Rinneadh athbhreithniú ar an bhfoghlaim i gceacht amháin a breathnaíodh. Ba chóir é seo 
a dhéanamh ag deireadh gach ceachta chun an fhoghlaim a dhaingniú. 

• Bhí atmaisféar an-dearfach sa seomra ranga. B’fhollasach go raibh an-mheas ag na 
scoláirí ar an múinteoir agus gur thug sise tacaíocht an-mhaith dóibhsan. 

• Cruthaíodh go leor deiseanna labhartha do na scoláirí agus bhí a rannpháirtíocht go han-
mhaith i ngach ceacht. Bhí  siad machnamhach agus réidh chun a dtuairimí a roinnt. 

• Nuair a chuirtear tús le topaic nua, breacann na daltaí síos na heochairfhocail a bhaineann 
leis an topaic ar bhileog speisialta de réir mar a théann an fhoghlaim ar aghaidh. Moltar 
an cleachtas seo agus an bhéim a leagadh ar litearthacht na bhfoghlaimeoirí sna 
ceachtanna. 

• Ó thaobh an mheasúnaithe de, tugtar obair bhaile oiriúnach go rialta agus déantar seiceáil 
air. Réitítear scrúduithe comónta. Éíríonn go han-mhaith leis na scoláirí sna scrúduithe 
teistiméireachta. 

• Leagtar an-bhéim ar an tionscadal gníomhach sa tríú bliain agus tá córas maith ann chun 
na daltaí a spreagadh chun páirt ghníomhach agus éifeachtach a ghlacadh sa tionscadal. 
Ba léir go mbaineann na scoláirí an-taitneamh as an bhfoghlaim.  

 

SOLÁTHAR AN ÁBHAIR AGUS TACAÍOCHT NA SCOILE UILE 

• Tá soláthar maith curaclaim ann don OSSP. Tá tréimhse amháin sa seachtain ag gach 
rang sóisearach, ag teacht le treoirlínte an tsiollabais. 

• I gcomhréir le forálacha an chiorcláin M13/05, tá OSSP ainmnithe ar na tuairiscí scoile 
agus tugtar am pleanála don mhúinteoir. 
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• Tá acmhainní maithe ann don OSSP. Tá go leor acmhainní leictreonacha forbartha ag an 
múinteoir. Ba chóir uasghrádú a dhéanamh ar chóras idirlín na scoile, fillteán OSSP a 
bhunú ar an gcóras agus na hacmhainní a shábháil san fhillteán sin. 

• Tá an múinteoir OSSP lán-cháilithe san ábhar, agus tá suim ar leith aici i bhforbairt an 
ábhair sa scoil. Chomh maith leis sin, tá go leor forbartha proifisiúnta déanta aici san 
ábhar. 

• Tá OSSP lárnach i saol na scoile. Luaitear í go minic i nuachtlitir na scoile agus cuirtear 
fáilte roimh thuismitheoirí a bheith páirteach i gcuid de na gníomaíochtaí a bhaineann le 
OSSP. 

 

PLEANÁIL AGUS ULLMHÚCHÁN 

• Tá pleanáil den scoth ar siúl don ábhar agus béim ar leith inti ar an litearthacht agus an 
uimhearthacht. Chomh maith leis sin, tá scéimeanna oibre ar fáil do gach bliainghrúpa, 
agus iad leagtha amach de réir na dtopaicí éagsúla. Do gach aon topaic, sainítear 
spriocanna foghlama, modhanna múinte, modhanna measúnaithe agus acmhainní 
teagaisc. Is dea-chleachtas é seo. 

• Bíonn cruinnithe rialta ag comhordaitheoir an ábhair le hiarmhúinteoirí an ábhair, leis an 
roinn tacaíochta foghlama, le múinteoirí ranga nuair is cuí agus leis an bpríomhoide. 
Cuireadh miontuairiscí na gcruinnithe sin ar fáil agus b’fhollasach uathu go raibh pleanáil 
sár-mhaith ar siúl. 

• Coinníonn an múinteoir taifid mhaithe agus is léir uathu go bhfuil tuiscint an-mhaith aici 
ar laigí agus láidreachtaí na bhfoghlaimeoirí. Bhí go leor fianaise ann gur teagascóir 
machnamhach í an múinteoir agus bhí a rian sin ar na ceachtanna a breathnaíodh. 

 

 

 

Ag deireadh na meastóireachta, pléadh dréachtchinntí agus dréachtmholtaí na meastóireachta seo 
leis an bpríomhoide agus leis an múinteoir ábhair. 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 
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Aguisín 
 

Freagra na scoile ar an tuairisc 
 

Arna chur isteach ag an Bord Bainistíochta 
 
 
 
 
 
Réimse 1:      Tuairimí ar ábhar na tuairisce scoile 
 
Tá Bord Bainistíochta na scoile agus an roinn OSSP an-sásta leis an tuairisc seo.  Tógann  siad 
gach moladh ata déanta sa tuairisc ar bord.  Leanfaidh an scoil ag déanamh gach iarracht na daltaí 
a spreagadh a bheith muiníneach as a dtuairimí féin agus bheith gníomhach mar shaoránaigh sa 
sochaí. 
 
D’fhoghlaim an roinn OSSP sa scoil a lán rudaí cabhracha on gcigireacht. 
 
 
Réimse 2:     Gníomhartha 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 an Roinn OSSP sa scoil chun bheith ag obair ar na gnéithe seo (le cabhair ón mBord 
Bainistiochta). 

1 Athbhreithniú a dhéanamh ag deireadh gach rang chun an fhoghlaim a dhaingniú. 

2 Na hachmhainni OSSP a chur ar chorás na scoile sa dóigh go mbeidh said ar fáil don 
roinn OSSP ar fad as seo amach.  

 


