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TUAIRISC  
AR 

CHÁILÍOCHT NA FOGHLAMA AGUS AN TEAGAISC SA STAIR  
 
 
 
AN TUAIRISC CHIGIREACHTA SEO  
 
Scríobhadh an tuairisc seo tar éis cigireacht ábhair i nGael-Choláiste Chill Dara. Leagann sé 
amach tátail na meastóireachta maidir le cáilíocht an teagaisc agus na foghlama sa Stair agus 
déanann moltaí d’fhorbairt theagasc an ábhair seo sa scoil. Rinneadh an mheastóireacht thar lá 
amháin inar thug an cigire cuairt ar sheomraí ranga agus inar breathnaíodh an teagasc agus an 
fhoghlaim. Bhí caidreamh ag an gcigire leis na scoláirí agus leis an múinteoir, scrúdaíodh obair 
na scoláirí agus rinneadh plé le múinteoir an ábhair. D’athbhreithnigh an cigire doiciméid 
phleanála na scoile agus ullmhúchán scríofa na múinteoirí. Tar éis na cuairte meastóireachta, thug 
an cigire aiseolas ó bhéal ar thorthaí na meastóireachta don phríomhoide agus do mhúinteoir an 
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.  

SOLÁTHAR AN ÁBHAIR AGUS TACAÍOCHT NA SCOILE UILE  
 
Baineann Gael-Choláiste Chill Dara leis an earnáil dheonach iarbhunscoile agus é lonnaithe go 
sealadach ar an gCurrach. Tá 140 scoláire ar an rolla agus meastar go rachaidh an líon seo i méid 
in imeacht cúpla bliain. Ag am na meastóireachta bhí áitreabh nua á lorg ag an mbainistíocht. 
Déantar soláthar an-mhaith don Stair sa scoil. Ábhar croíláir is ea an Stair sa tsraith shóisearach 
agus bíonn trí thréimhse ranga sa tseachtain ag na scoláirí ag an leibhéal seo. Tá an riar seo sásúil. 
Bliain éigeantach sa scoil is ea an Idirbhliain agus bíonn tréimhse ranga amháin sa tseachtain ag 
na scoláirí ar feadh na bliana don Stair, mar chuid de chúrsa na hIdirbhliana. Cuirtear cúig 
thréimhse Staire sa tseachtain ar fáil do scoláirí na hArdteistiméireachta, rang dúbailte amháin 
agus trí rang shingile. Tagann sé seo leis na treoirlínte don ábhar. Dáiltear na ranganna go sásúil 
ar an tráthchlár ar fud na seachtaine, agus idir ranganna maidine is iarnóna. 
 
Tá socruithe maithe i bhfeidhm le go mbeidh teacht go réidh ar an Stair ag leibhéil na 
hArdteistiméireachta. Sula dtosaíonn na scoláirí ar an leibhéal seo, tugtar deis dóibh rogha a 
bhaint as na hábhair go léir atá ar fáil sa scoil agus cruthaítear bandaí rogha bunaithe ar an eolas 
seo. Moltar an cur chuige scoláire-lárnaithe seo. Agus na hábhair á roghnú ag na scoláirí, bíonn 
tacaíocht mhaith ar fáil ón treoirchomhairleoir agus ó na múinteoirí ábhair. Bíonn leabhrán eolais 
ar fáil freisin, chun eolas breise a sholáthar do na scoláirí agus do na tuismitheoirí. 
 
Roinn aon-oide is ea roinn na Staire faoi láthair. Tá acmhainní maithe do theagasc na Staire ar fáil 
sa scoil. Múintear na ranganna i seomra múinteoir-bhunaithe. Seomra maith mór dea-fheistithe is 
ea seomra na Staire. Tá timpeallacht a chuireann le múineadh an ábhair cruthaithe sa seomra seo, 
a bhuíochas sin don mhúinteoir. Tá leabharlann bheag Staire, póstaeir agus múrmhaisiú ann, agus 
atmaisféar a oireann do theagasc an ábhair dá réir sin sa tseomra. Tá fótachóipeálaí ann, rud is 
annamh, ach atá thar a bheith cabhrach do mhúineadh agus d’fhoghlaim na Staire. Tá fáil, freisin, 
ar fhearas teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide (TFC), teilgeoir sonraí, teilifíseán agus 
osteilgeoir, chun tacú le teagasc agus le foghlaim an ábhair agus chonacthas úsáid mhaith á bhaint 
as TFC lá na meastóireachta. Tá seomra ríomhaireachta ar fáil freisin, do mhúinteoirí. Moltar go 
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gcuirfí pleananna ábhair agus acmhainní do gach ábhar i bhfillteán lárnach pleanála agus go 
mbeadh an fillteán sin ar fáil ar chóras eadarlíne na scoile. 
 
Tá tacaíocht an-mhaith sa scoil d’oiliúint ghairmiúil na múinteoirí agus an múinteoir atá ag 
múineadh Staire, tá sé thar a bheith cáilithe san ábhar. Déantar éascú ar fhreastal múinteoirí ar 
chúrsaí inseirbhíse, pé acu cúrsaí scoile uile nó cúrsaí in ábhair aonair iad. Moltar ballraíocht de 
Chumann Múinteoirí Staire na hÉireann mar thacaíocht breise do roinn na staire. 
 
Tugann an bhainistíocht an-tacaíocht d’imeachtaí comh-churaclaim agus d’imeachtaí seach-
churaclaim sa scoil. Eagraítear turasanna allamuigh i rith na bliana, go dtí ceantair shuimiúla 
staire, idir áiteanna máguaird nó ar fud na tíre. Tá nasc forbartha ag an scoil le rannóg na 
gcartlann sa leabharlann áitiúil. Moltar an obair seo go léir. 

PLEANÁIL AGUS ULLMHÚCHÁN  
 
Déantar pleanáil roinne an-mhaith don Stair sa scoil. Ní bhíonn cruinnithe roinne i gceist mar gur 
roinn aon-oide í roinn na staire sa scoil, ach tá nascanna maithe curtha ar bun le múinteoirí staire i 
scoileanna eile agus cuireann an comhoibriú le múinteoirí lasmuigh den scoil agus le 
gníomhaireachtaí mar an tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal (STDL), maidir le pleanáil agus 
acmhainní, le héifeacht na roinne. Tá sé seo inmholta. Bhí comhoibriú maith le sonrú ar fud na 
scoile i dtaca le scoláirí a raibh riachtanais bhreise oideachais acu. Moltar go gcuimhneofaí ar 
chruinnithe traschuraclaim a eagrú uair sa téarma, áit a dtiocfadh múinteoirí ábhar gaolmhar – 
Stair, Tíreolaíocht, Saoránaíocht agus Oideachas Sóisialta agus Polaitiúil, le chéile chun cúrsaí 
teagaisc agus foghlama a phlé, mar shampla, modhanna múinteoireachta, difreálú agus measúnú. 
D’fhéadfaí torthaí an phlé seo a fhí isteach sa phleanáil ghinearálta scoile agus sa phleanáil 
ábhair. 
 
Cuireadh mórchuid doiciméad pleanála don ábhar faoi bhráid an chigire, lá an mheasúnaithe. 
Léirigh athbhreithniú ar na doiciméid seo go raibh pleanáil den scoth déanta do réimse achair, 
plean na roinne agus scéimeanna oibre ina measc. Sonraíodh go háirithe an mioneolas a tugadh 
faoi mhodheolaíochtaí teagaisc don ábhar, an phleanáil do scoláirí a bhfuil riachtanais bhreise 
oideachais acu, scoláirí ardchumais ina measc agus scoláirí a thagann chun na scoile ar leibhéal 
íseal inniúlachta teanga, agus gnásanna measúnaithe. Is léir ar na doiciméid phleanála go bhfuil 
cultúr na pleanála neadaithe go daingean sa roinn. Tugadh faoi deara sna doiciméid freisin go 
ndéantar athbhreithniú go rialta ar an bpleanáil. 
 
Chonacthas pleanáil bhreá freisin do ghníomhaíochtaí seach-churaclaim agus comh-churaclaim, 
do lucht na hIdirbhliana go háirithe. Eagraítear turas go Béal Feirste do scoláirí na hIdirbhliana 
gach bliain, mar shampla. Léirigh athbhreithniú ar na doiciméid a bhaineann le modúl staire na 
hIdirbhliana go raibh clár suimiúil ilghnéitheach ullmhaithe don leibhéal sin. Chun an bonn staire 
a bhaineann leis an modúl seo a leathnú, moltar go ndéanfaí athbhreithniú ar an modúl chun 
topaic bhreise amháin a fhí isteach ann, ó stair na hEorpa nó stair an Domhain, b’fhéidir. 
 
Soláthraíodh pleananna coimreacha aonair don chigire do gach ceacht a breathnaíodh. Bhí 
aidhmeanna agus cuspóirí soiléire sna pleananna seo, chomh maith le cur síos ar na 
gníomhaíochtaí a bheadh ar siúl ag na scoláirí agus ag an múinteoir ag céimeanna éagsúla den 
cheacht, agus na hacmhainní a bheadh in úsáid. 
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TEAGASC AGUS FOGHLAIM  
 
Chonacthas ardchaighdeán teagaisc agus foghlama le linn an mheasúnaithe. Breathnaíodh trí 
cheacht, lá na cigireachta. Cuireadh aidhmeanna soiléire in iúl i scríbhinn do na scoláirí ag tús 
gach ceachta, bhí luas an cheachta agus riaradh an ama go maith agus chuir an múinteoir am i 
leataobh don tsúil siar ag deireadh an cheachta. Tá an cleachtas seo an-sásúil. 
 
Bhí béim mhaith ar fhoghlaim fhéintreoraithe i ngach ceacht a breathnaíodh agus cothromaíocht 
chuí idir ionchur an mhúinteora agus gníomhaíochtaí na scoláirí. Gné de gach ceacht a chonacthas 
ba ea an obair bheirte nó an obair ghrúpa. Soláthraíodh deiseanna do na scoláirí freisin chun obair 
neamhspleách a dhéanamh. I gceacht amháin sa tsraith shinsearach, mar shampla, ceacht ar 
neodracht na hÉireann le linn an Dara Cogadh Domhanda, chuir an múinteoir roinnt ceisteanna i 
dtosach, chun príomhphointí an cheachta a chur i láthair. Roinneadh na scoláirí ina ngrúpaí agus 
iarradh orthu ligean orthu go raibh siad in áit Éamon de Valera, 1939, agus díospóireacht a 
dhéanamh i bhfabhar agus i gcoinne na neodrachta. Ghlac an múinteoir le haiseolas ó na grúpaí 
éagsúla ansin. Taispeánadh dréacht as DVD dóibh, a raibh óráid a thug De Valera féin ar an ábhar 
sin air agus iarradh orthu a liostaí aonair féin a bhreacadh de na pointí a luadh san óráid. Chuir 
gach grúpa a gcuid pointí i dtoll a chéile ansin le cur i láthair an ranga níos déanaí. 
 
Baineadh úsáid an-mhaith as acmhainní i ngach ceacht a breathnaíodh. Thug acmhainní ar 
ardchaighdeán a rinne an múinteoir féin tacaíocht don fhoghlaim i gcuid mhaith de na ceachtanna. 
I gceacht ar an Réabhlóid Tionsclaíoch, mar shampla, tugadh deich mbileog i nGaeilge ar ábhar 
an cheachta do na scoláirí. Baineadh leas as múrmhaisiú i gceacht eile mar leide chun súil siar a 
chaitheamh ar ghnéithe de chaisleáin mhóta agus bábhún. Baineadh úsáid mhaith as an gclár bán 
chun eochairphointí ceachta a bhreacadh agus, i gcás amháin, chabhraigh léaráid i bhfoirm 
damháin alla leis na scoláirí eagar a chur ar a gcuid foghlama. Baineadh leas éifeachtach as 
teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide, osteilgeoir agus teilgeoir sonraí san áireamh, chun ábhar 
acmhainne a chur i láthair na scoláirí. Na hacmhainní breátha leictreonacha atá curtha le chéile, 
moltar go gcuirfí i gcoimeád iad i bhfillteán ar chóras na scoile, mar threoir do mhúinteoir nua ar 
bith a bheadh sa roinn. Baineadh an-leas freisin as an téacsleabhar, as léarscáileanna ar bhallaí an 
tseomra ranga agus as cóipeanna de lámhdhéantúsáin staire, mar sciath nó clogad, chun tacú leis 
an ábhar a bhí á mhúineadh agus cuidiú le tuiscint na scoláirí. 
 
Chonacthas straitéisí maithe difreálaithe le linn an mheasúnaithe. Gné de gach ceacht a 
breathnaíodh ba ea an bhéim a leagadh ar shealbhú foclóra nua. Tá tábhacht ar leith leis seo i scoil 
mar seo, áit nach ionann teanga an teagaisc agus teanga an bhaile i gcónaí. Scoláirí a bhí ar 
bheagán Gaeilge, tugadh tacaíocht go híogair dóibh sa rang agus cuireadh acmhainní breise, an 
foclóir Téarmaí Staire, mar shampla, ar fáil dóibh. Bhí tuiscint ag an múinteoir ar na leibhéil 
éagsúla a bhí sa rang agus cuireadh míniú agus tascanna in oiriuint do scoláirí éagsúla nó do 
ghrúpaí éagsúla scoláirí. 
 
Bhí atmaisféar an-mhaith sna ceachtanna uile a breathnaíodh. Ba léir go raibh gaol an-mhaith ag 
na scoláirí leis an múinteoir. Bhí ard-chaighdeán foghlama i measc na scoláirí. Bhí na scoláirí ar a 
gcompord ag cur agus ag freagairt ceisteanna agus léirigh a bhformhór go raibh tuiscint an-
mhaith acu ar théamaí agus ar choincheapa a bhain leis an gceacht. 

MEASÚNÚ 
 
Úsáidtear modhanna measúnaithe an-mhaith sa roinn. Úsáidtear obair thionscadail go coitianta 
chun measúnú leanúnach a dhéanamh sa chéad agus sa dara bliain. Baintear leas éifeachtach as 
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piarmheasúnú freisin. Bronntar roinnt de na marcanna i scrúdú an tsamhraidh, mar shampla, de 
réir breithmheasa an mhúinteora, agus piarmheasúnú, ar thionscadail a chuirtear i láthair. Ba léir 
ar chóipleabhair na scoláirí go dtugtar agus go gceartaítear obair bhaile go rialta agus go dtugtar 
aiseolas cabhrach faoi conas an obair a fheabhsú. Is maith an cleachtas é seo. Cuireann na scoláirí 
an obair bhaile i láthair go leictreonach ó am go ham agus déanann siad na ceartúcháin go léir de 
réir an aiseolais mhúnlaithigh a fhaigheann siad. Cleachtas inmholta é seo a léiríonn go gcuirtear 
béim ar fhoghlaim fhéintreoraithe. Ba léir, freisin, go raibh aire á dhíriú ar ullmhúchán do na 
scrúduithe teistiméireachta. Leis na scoláirí a spreagadh chun na scileanna ginearálta a bhaineann 
le scríobh na staire a fhorbairt, moltar nach ndéanfaí marcáil de réir chritéir na scrúduithe go dtí 
an bhliain dheiridh de na cúrsaí staidéir. Coimeádtar taifid bhreátha leictreonacha ar dhul chun 
cinn na scoláirí agus cuirtear idir scoláirí agus a dtuismitheoirí ar an eolas faoi na gnóthachtálacha 
seo go rialta. 
 
ACHOIMRE AR NA PRÍOMHCHINNTÍ AGUS MOLTAÍ  
 
Is iad seo a leanas na príomhbhuanna a aithníodh sa mheastóireacht:  

• Déantar soláthar an-mhaith don Stair sa scoil. 
• Tá socruithe an-mhaith i bhfeidhm le go mbeidh teacht ar an ábhar ag leibhéal na 

hArdteistiméireachta. 
• Tá acmhainní maithe ar fáil sa scoil do mhúineadh na Staire. 
• Sonraíodh pleanáil an-mhaith do ghníomhaíochtaí seach-churaclaim agus comh-

churaclaim. 
• Déantar pleanáil roinne an-mhaith don Stair sa scoil. Is léir ar na doiciméid phleanála go 

bhfuil cultúr na pleanála neadaithe go daingean sa roinn. 
• Tugadh faoi deara go ndéantar comhoibriú maith ar fud na scoile maidir le scoláirí a 

bhfuil riachtanais bhreise oideachais acu. 
• Chonacthas teagasc agus foghlaim ar ardchaighdeán i rith na cigireachta. 
• Úsáidtear modhanna measúnaithe an-mhaith i roinn na Staire. 

 
 
Déantar na mórmholtaí seo a leanas ar mhaithe le cur leis na buanna seo agus le réimsí forbartha a 
aithint:  

• Chun an bonn staire a shamhlaítear le modúl na hIdirbhliana a leathnú, moltar go 
ndéanfaí athbhreithniú ar an modúl chun topaic bhreise a fhí isteach ann, ó stair na 
hEorpa nó stair an Domhain, b’fhéidir.  

• Na hacmhainní breátha leictreonacha atá curtha le chéile, moltar go gcuirfí i gcoimeád 
iad i bhfillteán ar chóras na scoile, ar mhaithe le múinteoir nua ar bith a bheadh sa roinn. 

• Leis na scoláirí a spreagadh chun na scileanna ginearálta a bhaineann le scríobh na staire 
a fhorbairt, moltar nach ndéanfaí marcáil de réir chritéir na scrúduithe go dtí an bhliain 
dheiridh de na cúrsaí staidéir. 

 
Eagraíodh cruinnithe iarmheastóireachta leis an bpríomhoide agus le múinteoir an ábhair ag 
deireadh na meastóireachta, mar ar cuireadh i láthair agus ar pléadh na dréacht-chinntí agus na 
moltaí.  
 
 
 
 
 
Foilsithe, Feabhra 2010 
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Aguisín 
 

FREAGRA NA SCOILE AR AN TUAIRISC  

 
Arna chur isteach ag an Bord Bainistíochta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

Réimse 1:      Tuairimí ar ábhar na tuairisce scoile 
 
Cuireann Bord Bainistíochta Ghael-Choláiste Chill Dara fáilte roimh an Tuairisc Staire. Is mór an 
chabhair é don bhord agus do phobal na scoile an dearbhchothú atá léirithe sa tuairisc d’obair an 
bhoird agus do sholáthar an ábhair staire sa scoil. 
 
 
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 
 
Cuireann an bord fáilte roimh an chabhair atá tugtha sna tátail agus sna moltaí atá mar chuid den 
tuairisc. Tá an bord lán sásta na moltaí a chur i gcrích. 
 
 
 


