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Liosta Giorrúchán agus Téarmaí 

 

ASDAN Award Scheme Development and Accreditation Network. Is carthanacht 

oideachais de chuid na Breataine agus eagraíocht dámhachtana é ASDAN a 

fhorbraíonn cláir churaclaim agus cáilíochtaí le cuidiú le daoine óga eolas agus 

scileanna a fhorbairt don fhoghlaim, don obair agus don saol. 

ATB Is í an Ardteistiméireacht Bhunaithe an cúrsa ardteistiméireachta a dhéanamh 

formhór na scoláirí sa tsraith shinsearach. 

ATF Clár dhá bhliain Ardteistiméireachta is ea an Ardteistiméireacht Fheidhmeach, 

don scoláire a dteastaíonn uaidh clár ina bhfuil béim láidir ar obair phraiticiúil 

nó gairm a leanúint. 

CAO An Lár-Oifig Iontrála 

CFL1 Is clár é Clár Foghlama Leibhéal 1 do ghrúpa an-sonrach scoláirí a bhfuil 

míchumais ghinearálta foghlama acu sna catagóirí ísealfheidhmiúil measartha 

agus géar agus trom. 

CFL2 Is clár é Clár Foghlama Leibhéal 2 do ghrúpa an-sonrach scoláirí a bhfuil 

míchumais ghinearálta foghlama acu sna catagóirí ardfheidhmiúil measartha 

agus ísealfheidhmiúil éadrom. 

CNCM An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta  

CNT(IB) Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí (Iar-bhunscoil) 

Dearbhú 

Cáilíochta agus 

Cáilíochtaí 

Éireann 

Is gníomhaireacht Stáit é Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann atá 

freagrach as cáilíocht agus cuntasacht san oideachas agus i seirbhísí oiliúna in 

Éirinn a chur chun cinn, bunaíodh í sa bhliain 2012. 

DEIS Is éard atá i gComhionannas Deiseanna i Scoileanna a Sheachadadh, scéim a 

d’fhorbair an Roinn Oideachais agus Scileanna sa bhliain 2005 a bhfuil sé mar 

aidhm aici freastal ar na riachtanais atá ag páistí agus ag daoine óga a thagann 

ó phobail atá faoi mhíbhuntáiste. 

ECFE Is eagraíocht idir-rialtasach í an Eagraíocht um Chomhar Eacnamaíochta agus 

Forbartha ina bhfuil ballraíocht ag 36 tír, bunaíodh í sa bhliain 1961 le dul chun 

cinn agus trádáil domhanda a spreagadh. 

GAISCE Is éard is brí le GAISCE ‘éacht mhór’, agus is clár féinfhorbartha é do dhaoine 

óga idir 15-25 bliain d’aois agus bunaíodh é sa bhliain 1985. 

GCAT Ceapadh Gairmchlár na hArdteistiméireachta chun gné láidir ghairme a chur 

leis an Ardteistiméireacht (bhunaithe) agus tugann roinnt scoláirí ATB faoi má 

chomhlíonann siad critéir ar leith. 
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IB Tagraíonn an Idirbhliain do bhliain roghnach is féidir a dhéanamh i ndiaidh na 

sraithe sóisearaí sula dtugtar faoin tsraith shinsearach 

ITES An Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta 

Measúnú 

Rangbhunaithe 

Tá Measúnuithe Rangbhunaithe i ngach ábhar sa tsraith shóisearach nua. 

PGSS Próifíl Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí, tagann sé seo in áit an teastais 

shóisearaigh, agus déanann sé torthaí na Measúnuithe Rangbhunaithe agus 

réimsí foghlama eile mar aon le torthaí na scrúduithe stáit a thuairisciú.  

RSO Riachtanais Speisialta Oideachais 

T1 Tagraíonn Teanga 1 don tsonraíocht teanga don Ghaeilge i scoileanna lán-

Ghaeilge 

T2 Tagraíonn Teanga 2 don tsonraíocht teanga don Ghaeilge i scoileanna Béarla. 

TFC Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide 

UCAS Is eagraíocht atá bunaithe sa RA í Seirbhís Iontrálacha na nOllscoileanna agus 

na gColáistí agus is é an príomhról atá aici an próiseas iarratais d’ollscoileanna 

na Breataine a reáchtáil 
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Achoimre fheidhmeach 

Is é an aidhm atá leis an tuarascáil eatramhach seo na téamaí, na smaointe agus na dearcthaí is mó a 

tháinig chun cinn mar thoradh ar athbhreithniú leanúnach CNCM ar oideachas na sraithe sinsearaí, ar 

cuireadh tús leis sa bhliain 2016, a chur i láthair. Bhí trí chéim mar chuid den athbhreithniú ar an tSraith 

Shinsearach go dtí seo: an scóip a mheas; athbhreithniú scoile agus seimineáir náisiúnta; agus 

comhairliúchán poiblí.  

Is iad seo a leanas na príomhthéamaí a tháinig chun cinn san athbhreithniú go dtí seo. 

Dhearbhaigh na rannpháirtithe gurb é croíchuspóir oideachas na sraithe sinsearaí cabhrú le gach 

scoláire a acmhainneacht a bhaint amach. Cuirtear ar chumas gach scoláire a eolas, a scileanna agus a 

cháilíochtaí a dhoimhniú i rith na sraithe sinsearaí agus é ag teacht in inmhe agus ag forbairt go 

hintleachtach, go pearsanta agus go sóisialta. Cuireann an taithí ar an oideachas sa tsraith shinsearach 

ar chumas an scoláire todhchaí éagsúil agus inbhuanaithe a bheith aige, ionas gur féidir le gach scoláire 

tabhairt faoi shaoránacht iomlán agus ghníomhach agus páirt a ghlacadh go hiomlán agus go 

gníomhach sa tsochaí agus sa gheilleagar de réir mar a bhíonn sé ag foghlaim agus ag aistriú go dtí an 

saol i ndiaidh na scoile. Léirítear san fhís don oideachas a thagann chun cinn san athbhreithniú neart 

de chuspóirí beartaithe oideachas na sraithe sinsearaí, de réir mar a shonraítear iad in Senior Cycle: 

Towards Learning, Listening to Schools (CNCM, 2009), agus aithnítear athruithe sóisialta a raibh 

tionchar acu ar an oideachas le blianta beaga anuas san fhís sin chomh maith. Shainaithin 

rannpháirtithe san athbhreithniú seo bacainní atá ann do na cuspóirí leathana ar oideachas na sraithe 

sinsearaí agus dheimhnigh siad arís is arís eile go bhfuil cuspóir na sraithe sinsearaí níos leithne ná 

feidhm roghnúcháin chun dul isteach san oideachas tríú leibhéal agus go gcaithfidh sé go deimhin a 

bheith níos leithne ná sin.  

Mheas rannpháirtithe an athbhreithnithe na scileanna agus cáilíochtaí ba cheart go mbeadh deis ag 

an scoláire a fhorbairt tuilleadh de réir mar a bhíonn sé ag gabháil den eolas thar réimse disciplíní agus 

á chur i bhfeidhm. Is féidir na scileanna agus cáilíochtaí a luadh a chur sna grúpaí seo a leanas: 

▪ ceistiú ardoird; smaointeoireacht chriticiúil agus anailísiú; réiteach fadhbanna agus próiseáil 

fadhbanna; foghlaim neamhspleách agus chomhoibríoch; cruthaitheacht agus nuálaíocht; agus 

scileanna i réimsí an taighde, na scríbhneoireachta, na cumarsáide, an chur i láthair agus na 

dteicneolaíochtaí digiteacha. 
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▪ cáilíochtaí idirphearsanta agus inphearsanta, ina measc teacht aniar, féinmhuinín, féinghlacadh 

agus muinín, trua, comhbhá, féinbhainistíocht agus eagrú, obair bhuíne, fiosracht agus grá don 

fhoghlaim. 

▪ scileanna saoil amhail bainistíocht airgeadais, an cumas tabhairt faoin bhfíorshaol agus faoin 

domhan digiteach agus páirt ghníomhach a ghlacadh iontu; agus eolas agus tuiscint ar oideachas 

sóisialta, pearsanta agus sláinte (caidrimh agus gnéasacht ina measc1) agus ar dhomhan na hoibre. 

Tháinig fonn mór chun cinn comhleanúnachas agus comhsheasmhacht feabhsaithe a chur ar fáil agus 

na scoláirí ag dul ar aghaidh ón tsraith shinsearach go rudaí éagsúla sa todhchaí. Is tacaí tábhachtacha 

chun é sin a bhaint amach an ghairmthreoir, taithí oibre agus rogha ábhar. Seasadh le modhanna 

teagaisc agus foghlama éagsúla, ina measc comhphlé ranga, foghlaim phiara, agus foghlaim i 

mbeirteanna agus i ngrúpaí, mar aon le cuir chuige measúnaithe éagsúla, lena n-áirítear tionscadail, 

punanna agus deiseanna chun foghlaim a chur in iúl ó bhéal.  Cuireadh tuairimí difriúla in iúl faoin 

gcomhleanúnachas idir an tsraith shóisearach nua agus an tsraith shinsearach reatha, agus a mhéad 

ar cheart do na hathruithe féideartha ar an tsraith shinsearach teacht go hiomlán leis na forbairtí sa 

tsraith shóisearach. 

Cuireadh tuairimí difriúla in iúl faoin bhfad ar cheart do scoláirí a chaitheamh sa tsraith shinsearach, 

ach maíodh go raibh dhá nó trí bliana oiriúnach don chéim seo den oideachas. D’fhéadfadh an scoláire 

tairbhe a bhaint as solúbthacht chun an tsraith shinsearach a chur i gcrích thar thréimhsí ama éagsúla, 

cuir i gcás, an cúrsa a chur díobh in imeacht dhá bhliain, é a leathnú go trí bliana, nó, má d’fheil sé dá 

riachtanais féin, fágáil i ndiaidh bliain amháin, agus an rogha acu filleadh ar an tsraith shinsearach nó 

ar bhreisoideachas níos deireanaí. 

Lorgaíodh solúbthacht do scoláirí ábhair iomlána a chur le foghlaim a mhairfeadh tréimhse níos giorra 

i raon réimsí. Seans go mbainfeadh an scoláire tairbhe as rogha le staidéar a dhéanamh ar ábhar ar 

feadh bliain amháin nó dhá bhliain. Creidtear go bhfuil struchtúr reatha na sraithe sinsearaí ródhocht 

agus go bhfuil an rogha ábhar atá ag an scoláire don Ardteistiméireacht Bhunaithe an-srianta agus go 

bhfuil tionchar rómhór ag riachtanais chun dul isteach san oideachas tríú leibhéal ar na roghanna sin. 

Léiríodh tuairimí difriúla faoi cé na comhpháirteanna curaclaim ba cheart a bheith éigeantach do gach 

scoláire, má ba cheart aon cheann a dhéanamh éigeantach, ach moladh Béarla/litearthacht, 

matamaitic/uimhearthacht agus scileanna saoil níos mó ná aon chuid eile. Moladh freisin mar 

chomhpháirteanna den churaclam litearthacht dhigiteach; litearthacht airgeadais; taithí oibre; 

                                                           
1 Táthar i mbun athbhreithniú comhreathach ar sholáthar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta thar gach céim 
den oideachas. Úsáidfear an t-aiseolas a gheofar ón athbhreithniú ar OCG don athbhreithniú ar an tSraith 
Shinsearach chomh maith. 
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oideachas sóisialta, pearsanta agus sláinte (oideachas caidrimh agus gnéasachta ina measc); oideachas 

saoránachta agus polaitiúil; oideachas inbhuanaitheachta agus athraithe aeráide; cultúr agus 

ilchultúrachas; agus deiseanna d’fhoghlaim ildisciplíneach. Léiríodh dearcthaí éagsúla faoi ar cheart go 

mbeadh na réimsí sin roghnach nó éigeantach. Léiríodh dearcthaí éagsúla faoin nGaeilge a choinneáil 

mar ábhar éigeantach.  

Sainaithníodh an iliomad láidreachtaí a bhaineann leis na cláir reatha, lena n-áirítear deiseanna saibhre 

chun teacht in inmhe agus forbairt go pearsanta agus an réimse leathan ábhar, modúl agus deiseanna 

taithí oibre atá ar fáil. Sainaithníodh dúshláin freisin, ina measc an easpa rochtana ar fhoghlaim 

theicniúil, ghairme, chruthaitheach agus ghairmiúil; an iomarca béime ar chonair amháin (an 

Ardteistiméireacht Bhunaithe); easpa solúbthachta chun gnéithe de chláir dhifriúla a chur le chéile; 

nach bhfuil conaire leantach ar fáil don scoláire a thugann faoi fhoghlaim ar Leibhéal 1 agus Leibhéal 

2 sa tsraith shóisearach; agus nach bhfuil dóthain tacaíochtaí ann do dhul chun cinn an scoláire chuig 

raon conairí sa todhchaí, le béim rómhór ar dhul chun cinn go dtí an tríú leibhéal. Measadh go raibh 

solúbthacht níos mó chun go bhféadfadh an scoláire tabhairt faoi chonairí difriúla tríd an tsraith 

shinsearach inmhianaithe. 

Maidir le folláine, tharraing rannpháirtithe aird ar na cúinsí dearfacha ar fad a chuireann le folláine, 

lena n-áirítear timpeallacht scoile oscailte agus thacúil; caidrimh dhearfacha idir an múinteoir agus an 

scoláire; taithí oibre agus gairmthreoir; teagasc d’ardchaighdeán; forbairt ghairmiúil leanúnach 

d’ardchaighdeán agus comhoibriú idir múinteoirí. Áirítear leis na cúinsí a luadh a d’fhéadfadh 

drochthionchar a imirt ar fholláine ró-ualach curaclaim thar seacht n-ábhar; an iomarca béime ar 

scrúduithe deiridh, as a n-eascraíonn cúngú na gcur chuige i leith teagaisc agus foghlama, strus mór 

agus/nó easpa spéise i measc go leor scoláirí; ualach mór oibre agus imní faoin todhchaí.  

Cuireadh tuairimí difriúla in iúl faoina mhéad a gcuireann an tsraith shinsearach reatha gach scoláire 

san áireamh. Creidtear gurb í an Idirbhliain is ionchuimsithí do réimse leathan tallann agus cumas; 

tugadh le fios nach bhfuil sé sin chomh feiceálach céanna agus an scoláire ag dul trí shraith shinsearach 

a léiríonn go bhfuil meas ar réimsí cumas níos cúinge agus nach dtugtar an t-aitheantas céanna don 

fhoghlaim a dhéanann an scoláire san Ardteistiméireacht Fheidhmeach agus in GCAT. Bhí tacaíocht 

láidir ann chun cur leis an bhfreastal ar an scoláire a dteastaíonn uaidh aistriú ó oideachas na sraithe 

sinsearaí go printíseachtaí, cúrsaí oiliúna, oiliúint bhreise agus fostaíocht. Caithfear níos mó airde a 

thabhairt ar ionchuimsiú gach scoláire. Luadh go háirithe an scoláire a bhfuil riachtanais speisialta 

oideachais aige, scoláire ar teanga bhreise é an Béarla dó agus an scoláire ó phobal an Lucht Siúil. Bhí 

tacaíocht láidir ann do níos mó airde a thabhairt ar fholláine agus ionchuimsiú sa tsraith shinsearach. 
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Áirítear leis na láidreachtaí a bhaineann leis na socruithe measúnaithe sa tsraith shinsearach faoi 

láthair an iontaoibh mhór atá ag an bpobal as measúnú seachtrach; an éagsúlacht sna cuir chuige 

measúnaithe atá in úsáid faoi láthair; agus go bhfuil an measúnú á scaipeadh amach thar thréimhse 

níos faide, mar a tharlaíonn i roinnt clár sa tsraith shinsearach. Áirítear leis na dúshláin an strus mór a 

bhíonn ar go leor scoláirí; go bhfuil measúnú na hArdteistiméireachta Bunaithe brúite le chéile i 

dtréimhse an-ghearr; gur beag deiseanna a bhíonn ag scoláirí an dara seans a fháil; agus tionchar an 

mheasúnaithe a bhfuil an oiread i ngeall leis ar theagasc agus foghlaim, agus daoine den tuairim go 

gcuireann measúnú deiridh le scoláirí atá ag brath an iomarca ar fhreagraí a fhoghlaim de 

ghlanmheabhair agus ar chultúr ranganna dianteagaisc. 

Léirítear sa mheasúnú is bailí ar an tsraith shinsearach go bhfuil meas ar réimse leathan eolais agus 

scileanna agus ar bhealaí éagsúla le foghlaim a chur in iúl. Teastaíonn solúbthacht níos mó chun 

measúnú a scaipeadh thar thréimhse níos faide. Ba cheart don mheasúnú tacú le cuspóirí leathana na 

sraithe sinsearaí agus go dtiocfadh sé leis an teagasc agus foghlaim a tharlaíonn in idirghníomhaíochtaí 

leanúnacha na múinteoirí agus scoláirí sa seomra ranga.  

Áirítear le láidreachtaí an tuairiscithe reatha ar an tsraith shinsearach tuairisciú leathan ar 

ghnóthachtáil san Idirbhliain agus i gclár na hArdteistiméireachta Feidhmí, le roinnt dúshlán ag baint 

le tuairisciú an ATF a léirmhíniú. Tríd is tríd, creidtear go bhfuil an tuairisciú ar ghnóthachtáil i gclár na 

hArdteistiméireachta Bunaithe trí theastasú Choimisiún na Scrúduithe Stáit agus aistriú go dtí an t-

ardoideachas trí chóras an CAO cothrom, neamhchlaonta agus trédhearcach. Creidtear freisin go 

bhfuil sé sách cúng, agus gur teoranta an léargas a thugann sé do scoláirí, tuismitheoirí, fostóirí amach 

anseo agus oideachasóirí ar eolas, scileanna, cumais agus inniúlachtaí na scoláirí nuair a aistríonn siad 

go domhan na hoibre, na hoiliúna, an ardoideachais agus an bhreisoideachais.  Ba chóir go mbeadh 

tuairisceoireacht sa tsraith shinsearach ní ba leithne agus ní b’éagsúla. D’fhéadfadh tuairisciú níos 

leithne dul chun tairbhe cohórt níos mó scoláirí a aistríonn ón scoil go printíseachtaí, cúrsaí oiliúna, 

breisoideachas nó oiliúint, agus fostaíocht, nó meascán díobh, chomh maith le scoláirí a aistríonn go 

dtí an tríú leibhéal.  

Léiríodh imní go mbíonn an t-aistriú go dtí an cúigiú bliain (díreach ón tsraith shóisearach nó ón 

idirbhliain), agus ón scoil go dtí an domhan iarscoile, dúshlánach mar gheall ar raon cúinsí. Níl dóthain 

tacaíochtaí ann do scoláirí a aistríonn go printíseachtaí, cúrsaí oiliúna agus obair. Ba cheart d’fhoghlaim 

an scoláire i rith na sraithe sinsearaí cabhrú leis an scoláire an t-eolas, na scileanna agus na cáilíochtaí 

a theastóidh dá shaol mar dhuine fásta a fhorbairt, beag beann ar an méid a dhéanfaidh sé i ndiaidh 

na scoile. 
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Na chéad chéimeanna eile 

Tugtar breac-chuntas ar réimsí a thagann chun cinn san athbhreithniú seo a bhféadfaí iniúchadh níos 

doimhne agus níos mó forbartha a dhéanamh orthu sa cháipéis a ghabhann leis an gceann seo, Senior 

Cycle Review Public Consultation (CNCM, 2019), agus beidh siad mar bhonn eolais don 

chomhairliúchán poiblí. Úsáidfear ceithre bhealach le haiseolas a bhailiú don chomhairliúchán seo; 

suirbhé ar líne, aighneachtaí i scríbhinn, cruinnithe de ghrúpaí fócais agus comhdháil náisiúnta um 

chomhairliúchán. Reáchtálfar cruinnithe le páirtithe leasmhara de réir mar is gá freisin.  

Socróidh CNCM réimsí tosaíochtaí don fhorbairt, mar aon le cuspóirí níos fadtéarmaí d’fhorbairt 

athraitheach oideachas na sraithe sinsearaí in Éirinn, beidh aiseolas ón athbhreithniú seo agus ón 

gcomhairliúchán poiblí agus an taighde mar bhonn eolais ag an bpróiseas seo. Cuirfear réimsí 

tosaíochtaí agus amlíne beartaithe d’fhorbairtí in oideachas na sraithe sinsearaí faoi bhráid Bhord na 

Sraithe Sinsearaí de chuid CNCM agus faoi bhráid Chomhairle CNCM ansin. Nuair a chomhaontaítear 

ar na nithe sin eiseofar tuarascáil chomhairleach don Aire Oideachais agus Scileanna lena breithniú. 

Má theastaíonn uait páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán, líon isteach ár suirbhé ar líne agus/nó seol 

léirithe spéise le bheith páirteach i gcruinnithe fócasghrúpa ar ríomhphost chuig seniorcycle@ncca.ie 

agus déanfaimid ár ndícheall freastal ort.  

mailto:seniorcycle@ncca.ie
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Caibidil 1: Réamhrá 

Cuspóir na tuarascála seo 

Is é an aidhm atá leis an tuarascáil eatramhach seo na téamaí, na smaointe agus na dearcthaí is mó a 

tháinig chun cinn mar thoradh ar athbhreithniú leanúnach CNCM ar oideachas na sraithe sinsearaí, ar 

cuireadh tús leis sa bhliain 2016, a chur i láthair. Bhí trí chéim mar chuid den athbhreithniú go dtí seo: 

an scóip a mheas; athbhreithniú scoile agus seimineáir náisiúnta; agus comhairliúchán poiblí. Rinne 

struchtúir ionadaíochta CNCM, is iad sin, Bord na Sraithe Sinsearaí agus Comhairle CNCM maoirseacht 

ar gach céim den athbhreithniú. Cuirtear na smaointe a thagann chun cinn mar chuid den tuarascáil 

eatramhach seo i láthair ar mhaithe le níos mó plé a dhéanamh orthu agus le haiseolas a fháil agus 

beidh siad mar bhunús don chomhairliúchán poiblí.  

Struchtúr na tuarascála 

Nochtar an réasúnaíocht le haghaidh an athbhreithnithe sa tuarascáil seo agus leagtar amach an 

próiseas comhoibríoch a úsáideadh chomh maith. Tugtar breac-chuntas inti ar an mbealach ina 

bhfeidhmíonn an tsraith shinsearach faoi láthair mar chomhthéacs agus cuirtear raon tuairimí a 

tháinig chun cinn san athbhreithniú scoile, sna seimineáir náisiúnta agus sna haighneachtaí 

ríomhphoist ar oideachas na sraithe sinsearaí in iúl chomh maith. Is cáipéis thuairisciúil í seo chun 

fairsinge agus saibhreas an aiseolais a léiriú. Cuirtear níos mó comhthéacs ar fáil trí léargais ghairide 

ar oideachas dara leibhéal i roinnt dlínsí idirnáisiúnta chomh maith. Fiosraítear oideachas na sraithe 

sinsearaí sa tuarascáil seo faoi na ceannteidil seo a leanas: cuspóir, struchtúr, conairí agus cláir, 

ionchuimsiú agus folláine, measúnú, tuairisciú agus aistrithe. Cuirtear roinnt conclúidí tosaigh in iúl i 

bhfianaise láidreachtaí suntasacha oideachas na sraithe sinsearaí in Éirinn agus sonraítear réimsí inar 

féidir níos mó forbartha a dhéanamh. Déantar na chéad chéimeanna eile le haghaidh athbhreithniú 

na sraithe sinsearaí a achoimriú ansin le conclúidí deiridh.  

Réasúnaíocht don athbhreithniú ar oideachas na sraithe sinsearaí 

Tháinig athrú suntasach ar oideachas na sraithe sinsearaí in Éirinn sna deich mbliana deiridh den chéad 

seo caite. Tugadh trí chlár nua: an Idirbhliain, an Ardteistiméireacht Fheidhmeach agus Gairmchlár na 

hArdteistiméireachta isteach i 1994/95 chun raon na n-eispéireas atá ar fáil dár ndaoine óga a éagsúlú. 

Mar sin féin, is beag athrú a rinneadh ar struchtúr na Ardteistiméireachta Bunaithe, a tugadh isteach 

den chéad uair sa bhliain 1924, ón mbliain 1969, níor cuireadh athruithe i bhfeidhm ach ar 

shonraíochtaí na n-ábhar aonair amháin. Anois, agus beagnach scór bliain den aonú haois is fiche 

curtha dínn againn, tá an saol athraithe go mór ó na 1990idí, agus go deimhin ó 1969. Cé nach 
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bhfuiltear in ann a thuar cad a tharlóidh amach anseo, is féidir athruithe inár sochaí a aithint mar go 

bhfuil tionchar ag na hathruithe sin ar an gcur chuige atá againn i leith oideachas na sraithe sinsearaí 

cheana féin in Éirinn. 

 

 

Tá na nithe seo a leanas i measc na n-athruithe sochaíocha ba cheart a chur san áireamh:   

▪ béim níos láidre ar an raon cumas a chuireann le rannpháirtíocht iomlán agus ghníomhach sa 

domhan nua-aimseartha agus na comhráite a bhaineann le cothromaíocht agus comhtháthú a 

shainaithint agus a bhaint amach thar eolas, scileanna agus cáilíochtaí 

▪ an uaillmhian atá ann chun folláine coirp, meabhairshláinte agus folláine a fheabhsú 

▪ imní maidir le cothroime agus cuimsiú sóisialta agus na difríochtaí suntasacha i dtorthaí do ghrúpaí 

áirithe daoine óga 

▪ an feabhas ollmhór a tháinig ar na teicneolaíochtaí digiteacha agus an tionchar a bhíonn acu ar 

nascacht, ar bhealaí oibre, ar ár saol sóisialta, agus ar scaipeadh eolais, faisnéise, agus mífhaisnéise  

▪ an t-athrú atá ag teacht ar thuiscintí maidir le hinscne, gnéasacht agus a bheith ag fás aníos i 

dteaghlaigh éagsúla agus i dteaghlaigh chumaisc 

▪ níos mó imirce agus ilchultúrachais 

▪ an bhéim níos mó a chuirtear ar shaoránacht, i gcomhthéacs an athraithe aeráide agus na 

hinbhuanaitheachta go háirithe  

▪ an bhéim níos láidre a chuirtear ar acmhainneacht an scoláire, ar thionchar an teagaisc ar an 

bhfoghlaim, ar eolas cumhachtach agus ar oideolaíochtaí cumhachtacha 

▪ an méadú ar líon na líonraí réigiúnacha agus an díriú ar dhílárú chun freastal ar riachtanais 

mhuintir na háite mar aon le himní faoi chuntasacht agus chaighdeánú. 

Caithfidh ár sochaí dul i ngleic leis an iliomad deiseanna agus leis na dúshláin a eascraíonn as na 

forbairtí seo. Ní féidir le hoideachas na castachtaí seo a réiteach leis féin, mar sin féin, tá ról 

ríthábhachtach ag an oideachas ag cuidiú le daoine, le pobail agus le sochaithe deiseanna pearsanta, 

teaghlaigh, áitiúla, náisiúnta agus domhanda a thapú agus na dúshláin a bhaineann leo a shárú. Tá 

tionchar ag na forbairtí seo ar scoileanna gach lá agus ní mór iad a chur san áireamh nuair atáthar ag 
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cumadh beartas oideachais atá freagrach agus freagrúil, lena n-áirítear curaclam, measúnú agus 

tuairisciú a athbhreithniú agus a nuashonrú. 

Cruthaítear deiseanna san athbhreithniú seo ar an tsraith shinsearach le breathnú ar fhorbairt agus ar 

sheasmhacht oideachas na sraithe sinsearaí in Éirinn le himeacht ama agus le machnamh a dhéanamh; 

le smaoineamh go grinn faoi fhoghlaim, acmhainn, agus fholláine an scoláire agus le breathnú ar na 

heispéiris a bhíonn ag an scoláire le linn na sraithe sinsearaí agus conas a chuireann na heispéiris sin 

lena fhorbairt iomlánaíoch. Tá sé tráthúil an taithí, na deiseanna agus na cáilíochtaí a fhaigheann ár 

ndaoine óga faoi láthair agus an taithí, na deiseanna agus na cáilíochtaí atá de dhíth uathu a fhiosrú, 

go leanfaidh siad ag foghlaim, ag obair, ag fás agus ag forbairt mar dhaoine; mar fhoghlaimeoirí; mar 

shaoránaigh; mar fhostóirí; agus mar fhostaithe; agus mar cheannairí na todhchaí inár bpobail. Sa 

tuarascáil seo déanann múinteoirí, tuismitheoirí, páirtithe leasmhara agus déantóirí beartas measúnú 

ar na hathruithe struchtúracha a cuireadh i bhfeidhm ar an tsraith shinsearach scór bliain ó shin le 

teacht isteach IB, ATF agus GCAT agus cuireann siad aiseolas luachmhar ar fáil faoin mbealach ina 

dtéann scoláire na sraithe sinsearaí i ngleic leis na cláir seo. Is beag athrú a rinneadh ar an 

Ardteistiméireacht Bhunaithe ó bunaíodh í sa bhliain 1969, mar chuid den athbhreithniú seo iarrtar ar 

mhúinteoirí, scoláirí, tuismitheoirí agus páirtithe leasmhara a dtuairimí a thabhairt i leith na 

hArdteistiméireachta Bunaithe agus cad iad na hathruithe a mholfaidís le cur i bhfeidhm uirthi. 

Aithnítear sa chur chuige a glacadh chun athbhreithniú a dhéanamh ar an tsraith shinsearach an 

tábhacht a bhaineann le héisteacht le cleachtóirí agus go mbeidís in ann tionchar a imirt ar bheartas 

lena gcomhairle; glactar leis an gcoincheap faoi rannpháirtíocht bhríoch an scoláire ina fhoghlaim féin, 

faoi mar a dhéantar cur síos uirthi i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh; agus 

admhaítear go bhfuil an ról lárnach ag tuismitheoirí/caomhnóirí agus ag an stát i dtacú le hoideachas 

daoine óga. Cruthaítear spás dúinn leis sin chun machnamh a dhéanamh ar an mbealach is fearr le 

freastal ar riachtanais na ngrúpaí a bhfuil seans ann go ndéanfar iad a eisiamh; le ceisteanna faoin 

mbealach ar féidir leanúnachas a chruthú idir sraith shóisearach athchóirithe agus an tsraith 

shinsearach agus idir an tsraith shinsearach agus conairí sa todhchaí; agus cuirtear deis iontach ar fáil 

dúinn le tionchar cinntí córasacha maidir le hacmhainn scoileanna cuspóir na céime oideachais seo a 

bhaint amach ina gcomhthéacs áitiúil a fhiosrú. Ag nascadh an chuir chuige seo le léargais ó bheartas 

agus taighde oideachais go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta cruthaítear deis dúinn le forbairtí i 

mbeartas oideachais náisiúnta agus domhanda a fhiosrú agus machnamh a dhéanamh ar cad atá 

oiriúnach dár gcomhthéacs náisiúnta féin.  
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Forbairtí san oideachas ón luath-óige go dtí an tsraith shinsearach 

Tá oideachas na sraithe sinsearaí mar chuid de chomhthéacs níos leithne agus leanann sé ar aghaidh 

ó eispéiris oideachasúla a bhí ag an scoláire sa bhaile, sa luathoideachas, ar an mbunscoil agus sa 

tsraith shóisearach. Is bunchloch é do dhaoine óga le saoránacht agus rannpháirtíocht ghníomhach a 

ghlacadh sa tsochaí, is pointe aistrithe é chomh maith agus iad ag bogadh ar aghaidh ón scoil i dtreo 

printíseachtaí, cúrsaí oiliúna, fostaíochta, breisoideachais agus ardoideachais. 

Freagraíonn gach céim den oideachas ar riachtanais pháistí agus dhaoine óga, agus na riachtanais sin 

ag athrú de réir mar a fhásann, a fhoghlaimíonn, agus a fhorbraíonn siad. Tá roinnt gnéithe aontaithe 

agus sonracha le feiceáil sa churaclam agus sa mheasúnú thar na gcéimeanna éagsúla. Cuireadh béim 

ar leith ar na nithe seo a leanas mar chuid d’fhorbairtí le déanaí: 

▪ leanúnachas, comhleanúnachas agus dul chun cinn thar gach céim den oideachas 

▪ gach foghlaimeoir a chuimsiú 

▪ cumais, claonadh, luachanna agus scileanna 

▪ folláine páistí agus daoine óga agus phobal na scoile níos leithne 

▪ idirthréimhsí 

▪ tionchar an teagaisc ar an bhfoghlaim 

▪ níos mó neamhspleáchais agus tacaíochta do mhúinteoirí. 

Cuireann Aistear (2009) treoir maidir le cúram agus oideachas na luath-óige ar fáil; táthar ag forbairt 

dréacht-Chreat nua le haghaidh Churaclam na Bunscoile faoi láthair, ag déanamh athbhreithniú agus 

nuashonrú ar Churaclam na Bunscoile 1999; agus tá an Creat don tSraith Shóisearach (2015) mar bhun 

is mar thaca ag na céad trí bliana den oideachas iar-bhunscoile. Maidir le forbairt na gcreataí seo: 

▪ tá scoileanna i gcroílár an athbhreithnithe curaclaim agus oibríonn múinteoirí, scoláirí, 

tuismitheoirí agus ceannairí scoile go díreach le CNCM chun tionchar a imirt ar fhorbairt an 

oideachais in Éirinn 

▪ téitear i gcomhairle le taighde cuí a rinneadh go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta agus/nó déantar 

taighde a choimisiúnú, roinntear an taighde sin le scoileanna rannpháirteacha agus bíonn sé mar 

bhonn eolais d’fhorbairtí agus do chomhairle    

▪ baintear leas as seimineáir, grúpaí fócais agus raon uirlisí cumarsáide chun comhrá leathan a 

spreagadh agus le feasacht agus rannpháirtíocht a chur chun cinn 
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▪ bíonn comhairliúchán ar siúl le páirtithe leasmhara agus leis an bpobal i gcoitinne ar bhonn 

leanúnach.  

An caidreamh idir athbhreithniú agus athchóiriú 

Tugtar breac-chuntas ar an réasúnaíocht le haghaidh an athbhreithnithe seo thuas. Mar sin féin, tá sé 

tábhachtach a thabhairt faoi deara nach réasúnaíocht d'athchóiriú ar an tsraith shinsearach í seo, agus 

nár chóir talamh slán a dhéanamh de go ndéanfar athchóiriú mórscála ar an gcuraclam mar thoradh 

ar an athbhreithniú seo. Go deimhin, táthar fós ag cur athchóiriú mór i bhfeidhm ar an tsraith 

shóisearach agus ag leabú na n-athruithe seo i scoileanna faoi mar atáthar i mbun an athbhreithnithe 

seo.  

Tugadh na láidreachtaí a bhaineann lenár sraith shinsearach faoi láthair agus lenár scoileanna iar-

bhunscoile níos leithne le fios san athbhreithniú seo agus deimhnítear an ról rí-luachmhar atá ag 

múinteoirí agus ag ceannairí scoile in oideachas ár ndaoine óga ann chomh maith. Cuireadh tús le 

neart plé, a raibh géarghá leis, maidir le hathchóiriú sa tsraith shinsearach agus an gá le hathruithe a 

chur i bhfeidhm uirthi, agus cé go raibh tuairimí éagsúla ann maidir le nádúr, luas agus scála athruithe 

sa tsraith shinsearach amach anseo, aontaítear go forleathan go gcaithfear athruithe a chur i 

bhfeidhm. Ba chóir go dtiocfaidh cinntí maidir le cad ba chóir a bheith mar thosaíocht, mar aon leis na 

cineálacha acmhainní a theastóidh chun athruithe molta a chur i bhfeidhm, chun cinn mar thoradh ar 

an athbhreithniú seo agus beidh forbairtí comhreathacha san oideachas luath-óige, in oideachas 

bunscoile agus iarbhunscoile mar bhun is mar thaca leo.  

Táimid ag súil le hoibriú le gach páirtí leasmhar, agus muid ag bogadh ar aghaidh chuig an gcéad chéim 

eile den athbhreithniú, chun ár bhfís chomhroinnte maidir le cuspóir oideachas na sraithe sinsearaí a 

bhaint amach agus tosaíochtaí a shainaithint chun níos mó forbartha a dhéanamh ar an tsraith 

shinsearach chun an cuspóir seo a chur i gcrích. 

 

An próiseas a úsáideadh chun athbhreithniú a dhéanamh ar an 

tsraith shinsearach 

Bhí trí chéim mar chuid den athbhreithniú ar an tsraith shinsearach go dtí seo. Céim 1: an scóip a 

mheas (2016-2017), sainaithníodh príomhthéamaí le fiosrú agus bunaíodh próiseas trína gcuirfear an 

t-athbhreithniú i gcrích. Céim 2: athbhreithniú scoilbhunaithe agus seimineáir náisiúnta (2018-2019), 

cruthaíodh deis chun oibriú le 41 scoil ar fud na tíre le tuairimí múinteoirí, scoláirí agus tuismitheoirí 



   
 

19 

ar oideachas na sraithe sinsearaí a bhailiú, a anailísiú agus a phlé. Lorgaíodh aiseolas le cinntiú go 

bhfanfaidh an próiseas solúbtha agus freagrúil ar aiseolas na rannpháirtithe le linn an phróisis. Céim 

3: beidh comhairliúchán agus níos mó plé ar na smaointe atá sa tuarascáil agus in Senior Cycle Review 

Public Consultation (CNCM, 2019) mar chuid den chomhairliúchán poiblí agus d’fhoirmiú comhairle 

maidir le forbairt na sraithe sinsearaí (2019 agus ar aghaidh). 

Céim 1 an scóip a mheas (2016/2017) 

Bhí a fhios ag CNCM go bhfuil gá an tsraith shinsearach a scrúdú laistigh de chomhthéacs náisiúnta 

agus idirnáisiúnta d’athruithe curaclaim. Breathnaíodh ar chuir chuige éagsúla nuair a bhíothas ag 

smaoineamh faoi chur chuige don athbhreithniú curaclaim seo, cuireadh na cuir chuige seo i 

gcomhthéacs thaithí na hÉireann ar athchóirithe curaclaim a chur i bhfeidhm go dtí seo agus chuathas 

i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara, le forbróirí curaclaim agus le comhairleoirí beartais oideachais 

in Éirinn, sa Bhreatain Bheag, san Ísiltír agus in ECFE chun an chur chuige is fearr a fháil. Ba léir go raibh 

sé tábhachtach breathnú ar ár gcomhthéacs náisiúnta agus na riachtanais nithiúla atá ag ár scoláirí 

agus ag ár gcóras a fhiosrú. Ba léir go raibh sé tábhachtach breathnú ar an gcóras iomlán agus ar 

chórais eile agus taithí scoláirí i dtíortha eile ar an meánscolaíocht uachtarach a iniúchadh chomh 

maith. Sainaithníodh ocht ndlínse idirnáisiúnta agus coimisiúnaíodh staidéar deisce inar cuireadh 

oideachas na meánscoile uachtaraí sna dlínsí seo i gcomparáid lena chéile faoi roinnt ceannteideal ar 

shainaithin an Bord iad mar réimsí tosaíochtaí, lena n-áirítear cuspóir, struchtúr, conairí agus cláir, 

ionchuimsitheacht agus folláine, measúnú, tuairisciú agus aistrithe.  

Mar fhreagra ar thuilleadh aiseolais a fuarthas ó Bhord na Sraithe Sinsearaí agus ó CNCM, cuireadh 

forbhreathnú ar oideachas meánscolaíochta uachtaraí in Éirinn leis an staidéar seo. Bhí deis ann ansin 

cur chuige na hÉireann i leith oideachas na sraithe sinsearaí a anailísiú agus a chur i gcomparáid le 

córais idirnáisiúnta éagsúla. Bhíothas in ann léirthuiscint ní ba dhoimhne a fháil agus ní ba mhó plé a 

dhéanamh ar ár luachanna cultúrtha, struchtúracha agus institiúideacha maidir le hoideachas na 

sraithe sinsearaí. Bhí athbhreithniú cuimsitheach scoil-bhunaithe, inar ghlac múinteoirí, scoláirí agus 

tuismitheoirí i 41 scoil ar fud na tíre páirt ann agus inar úsáideadh na ceannteidil chéanna, mar chuid 

ollmhór den athbhreithniú seo ar oideachas na sraithe sinsearaí.  Anuas air sin, bailíodh agus/nó 

coimisiúnaíodh taighde ar ghnéithe áirithe dár gcláir reatha na sraithe sinsearaí le deimhniú go 

mbeadh léargas iomlán againn ar phríomhláidreachtaí agus ar na réimsí forbartha a thiocfadh chun 

cinn mar thoradh ar an athbhreithniú seo. 

 

Céim 2 athbhreithniú scoile (2018/2019) 
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Bhí gá le grúpa scoileanna a ghlacfadh páirt san athbhreithniú scoile a bhunú sula bhféadfaí tús a chur 

leis. Lorg comhlachtaí bainistíochta léirithe spéise ó gach iar-bhunscoil ina n-earnáil chuige seo. 

Fuarthas freagraí ó ochtó scoil agus roghnaíodh 41 ar fud na tíre ón líon sin, úsáideadh staidrimh ón 

Roinn Oideachais agus Scileanna le cinntiú go mbeadh sampla ionadaíoch ann maidir le cineál scoile, 

suíomh, inscne, méid agus teanga an teagaisc.  

Rinneadh an t-athbhreithniú scoile thar dhá thimthriall. Úsáideadh na príomhthéamaí fiosraithe 

céanna san athbhreithniú scoile agus sa taighde idirnáisiúnta, is iad sin, cuspóir, struchtúr, conairí agus 

cláir, ionchuimsitheacht, measúnú, tuairisciú agus aistrithe. Phléigh múinteoirí, scoláirí agus 

tuismitheoirí thar 41 scoil taithí reatha na scoláirí, agus deimhníodh na láidreachtaí iomadúla a 

bhaineann lenár sraith shinsearach reatha agus tugadh réimsí forbartha le fios sa phlé seo. Dhírigh 

Timthriall 1 ar chuspóirí oideachas na sraithe sinsearaí. Dhírigh Timthriall 2 ar chonairí, cláir agus 

solúbthacht. Tugadh cuireadh do scoileanna rannpháirteacha freastal ar lá ionduchtúcháin inar 

leagadh amach cuspóirí an athbhreithnithe agus inar iarradh ar mhúinteoirí agus ar thuismitheoirí na 

ceisteanna a d'úsáidfí san athbhreithniú scoile a chumadh le chéile. Ar an mbealach seo bhíothas in 

ann rudaí a shoiléiriú sular cuireadh tús leis an bpróiseas tríd an bplé seo le scoileanna agus idir 

scoileanna. Tugadh deontas beag do gach scoil, bhí rochtain acu ar an taighde cuí agus ar ábhair 

thacaíochta eile, agus sannadh meantóir CNCM dóibh chun tacú leo agus le ceisteanna a fhreagairt. 

Rinne ITES agus scoileanna rannpháirteacha athbhreithniú piaraí ar na ceisteanna taighde i ngach 

timthriall agus leasaíodh iad ag freagairt don aiseolas a fuarthas sular úsáideadh iad sna scoileanna. 

Bhí na ceisteanna taighde a d’úsáid na múinteoirí agus na tuismitheoirí an-chosúil lena chéile, ach 

cuireadh leasuithe beaga i bhfeidhm orthu le cinntiú go mbeadh siad inrochtana do mheascán leathan 

tuismitheoirí. Tugadh cuireadh do thuismitheoirí freastal ar lá ionduchtúcháin leis na nascmhúinteoirí 

óna scoil agus ghlac siad páirt i gceardlann ina díríodh ar ghrúpaí fócais de thuismitheoirí a éascú don 

athbhreithniú. Chuidigh CNT(IB) le forbairt na ceardlainne agus thacaigh siad le gach comhairle 

tuismitheoirí a ghlac páirt san athbhreithniú. Forbraíodh na ceisteanna do scoláirí ar an mbealach 

céanna le cinntiú go mbeidís inrochtana do mheascán leathan scoláirí. D’fhreagair an meantóir do 

gach scoil gach ceist a bhí acu faoin athbhreithniú agus d’oibrigh siad go dlúth leis na nascmhúinteoirí 

le bailiú agus tuairisciú an aiseolais scoile a éascú. Cuireadh gach tacaíocht eile, lena n-áirítear 

ceisteanna taighde, tuarascálacha taighde agus teimpléid ar fhreagraí nuair atáthar ag dul i mbun an 

athbhreithnithe, ar fáil ar líne ionas go mbeadh scoileanna eile in ann páirt a ghlacadh ar bhonn 

roghnaíoch agus thapaigh ocht scoil an deis seo.  

Mar fhreagra ar an aiseolas a fuarthas ó scoileanna rannpháirteacha gur mhian leo ní ba mhó 

tacaíochta a fháil maidir le guth an scoláire a bhailiú, agus i gcomhairle leis an Ombudsman do Leanaí 

agus ITES, ghlac meantóir CNCM gach scoile an ról le haiseolas agus taifeadadh fuaime a bhailiú ó 
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scoláirí don athbhreithniú. Chuaigh gach meantóir CNCM agus comhghleacaí ar cuairt chuig an scoil 

agus chas siad le grúpa mór de 50-70 scoláire i dtosach chun plé a dhéanamh ar roinnt de na ceisteanna 

i gceardlann. D’éascaigh siad trí sheisiún grúpaí fócais le grúpaí de dheichniúr scoláirí, rinneadh 

taifeadadh fuaime ar na seisiúin seo agus ghlac an comhghleacaí CNCM nótaí le linn na seisiún. Mar 

fhreagra ar an aiseolas a fuarthas ó scoileanna, i gcúpla cás rinneadh ceardlann in ionad sin le foireann 

na scoile chun athbhreithniú a dhéanamh ar na ceisteanna san athbhreithniú sular reáchtáil foireann 

na scoile an tríú seisiún leis an ngrúpa fócais. 

Bhailigh an nascmhúinteoir i ngach scoil rannpháirteach aiseolas ó mhúinteoirí agus ó thuismitheoirí 

faoi seach, d’éirigh leo é seo a dhéanamh den chuid ba mhó, ag úsáid an phlé ó na seisiúin leis an 

ngrúpa fócais inár léiríodh raon leathan dearcthaí. Chuir gach scoil an t-aiseolas a bhailigh siad ó 

mhúinteoirí agus ó thuismitheoirí i dtoll a chéile in dhá thuarascáil scríofa, sheol siad na tuarascálacha 

seo chuig CNCM a chuir iad faoi bhráid ITES le hanailís a dhéanamh orthu, mar aon le tuarascáil scríofa 

agus taifeadtaí fuaime ar an aiseolas ó scoláirí. D’fhoilsigh ITES páipéar oibre ina ndearnadh anailís ar 

an aiseolas a fuarthas ó na scoileanna i ndiaidh gach timthriall den athbhreithniú. Chruthaigh CNCM 

fógra le hachoimre i mBéarla agus i nGaeilge freisin agus seoladh sa phost é chuig gach iar-bhunscoil 

ar fud na tíre. Rinneadh achoimre ar thorthaí ITES san fhógra ar thimthriall 1 agus lorgaíodh níos mó 

rannpháirtíochta agus aiseolais trí léirithe spéise le freastal ar shraith na seimineár náisiúnta agus/nó 

trí ríomhphost. Éascaíodh gach iarratas a fuarthas le freastal ar sheimineáir náisiúnta, lena n-áirítear 

iarratais a fuarthas mar fhreagra ar an gcuireadh oscailte ó CNCM ar twitter agus ar facebook. 

Rinneadh achoimre ar thorthaí ITES maidir le timthriall 2 san fhógra ar thimthriall 2 agus tugadh 

cuireadh do mhúinteoirí, do thuismitheoirí agus do cheannairí scoile páirt a ghlacadh sa 

chomhairliúchán poiblí a reáchtáladh ar na smaointe a thagann chun cinn mar thoradh ar an tuarascáil 

seo. 

Reáchtáladh sraith seimineár náisiúnta i ndiaidh gach timthriall den athbhreithniú, bhí sé mar aidhm 

ag na seimineáir seo an comhrá a leathnú agus níos mó scoileanna agus páirtithe leasmhara a 

tharraingt isteach sa phróiseas. Léiríodh san aiseolas a fuarthas ó rannpháirtithe i ndiaidh sheimineáir 

thimthriall 1 i gCorcaigh, i nGaillimh agus i mBaile Átha Cliath gur mhian le daoine níos lú ama a 

chaitheamh ag éisteacht le cuir i láthair agus níos mó ama a chaitheamh ar phlé boird. Bhí tionchar 

aige sin ar sheimineáir náisiúnta Thimthriall 2, a bunaíodh ar phlé boird agus ar thuilleadh aiseolais a 

bhailiú, agus rinneadh iad sin a ionchorprú sa tuarascáil seo. 

Mar sin is iomaí gné a bhaineann leis an athbhreithniú seo. D’fhiosraigh trí ghrúpa (múinteoirí, scoláirí 

agus tuismitheoirí) ceithre chlár de chuid na sraithe sinsearaí (IB, ATF, GCAT, ATB) thar sé réimse 

idirnasctha (cuspóir; struchtúr; conairí agus solúbthacht; folláine agus ionchuimsitheacht; measúnú; 
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tuairisciú agus aistrithe), agus rinneadh staidéar ar na réimsí ceannann céanna i leith ocht ndlínse 

idirnáisiúnta. Fiosraíodh na smaointe a tháinig chun cinn ag seacht seimineár náisiúnta. Tá roinnt athrá 

sa tuarascáil seo mar thoradh ar na gnéithe iomadúla a bhaineann leis an athbhreithniú agus bhíothas 

ag iarraidh raon na ndearcthaí a tugadh le fios a chur in iúl. 

Céim 3 comhairliúchán poiblí (2019) 

Cuirtear na smaointe atá le fáil sa tuarascáil seo agus in Senior Cycle Review Public Consultation 

(CNCM, 2019), i láthair chun níos mó plé a dhéanamh orthu agus chun aiseolas a fháil agus beidh siad 

mar bhun eolais don chomhairliúchán poiblí. Baileofar aiseolas mar chuid den chomhairliúchán seo trí 

shuirbhé ar líne, aighneachtaí i scríbhinn, cruinnithe de ghrúpaí fócais agus cruinnithe le páirtithe 

leasmhara mar is gá. Cuirtear béim láidir i gcónaí ar mhachnamh a dhéanamh ar an bpróiseas 

athbhreithnithe féin agus ar aiseolas a fhaightear ó rannpháirtithe an athbhreithnithe a fhreagairt sa 

chur chuige a glacadh maidir leis an athbhreithniú seo ar an tsraith shinsearach. Leanfaidh CNCM ag 

oiriúnú an chuir chuige seo ag freagairt don aiseolas a gheofar le linn na chéad chéime eile den 

athbhreithniú, an comhairliúchán poiblí. Áirítear achoimre ghrafach ar an athbhreithniú ar an tsraith 

shinsearach go dtí seo ar na leathanaigh seo a leanas. 
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Fíor 1: Comhoibriú agus Rannpháirtíocht san Athbhreithniú ar an tSraith Shinsearach 
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Fíor 2: Amlíne an Athbhreithnithe ar an tSraith Shinsearach: An próiseas go nuige seo 
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Breac-chuntas ar oideachas na sraithe sinsearaí in Éirinn faoi láthair 

Tugtar breac-chuntas sa chuid seo ar an soláthar reatha agus áirítear ann roinnt tráchtaireachta ó 

thaighde a rinneadh le déanaí ar na cláir atá á dtairiscint sa tsraith shinsearach faoi láthair. Déantar 

mionphlé sna caibidlí ina dhiaidh seo ar pheirspictíochtaí a tháinig chun cinn san athbhreithniú go dtí 

seo ó mhúinteoirí, scoláirí, tuismitheoirí agus páirtithe leasmhara maidir le hoideachas na sraithe 

sinsearaí. 

Faoi láthair, is féidir leis an scoláire atá ag déanamh na sraithe sóisearaí ag leibhéal 3 agus / nó trí 

Chláir Foghlama Leibhéal 2 nó Leibhéal 1 dul isteach in Idirbhliain roghnach (ag brath ar an scoil) nó 

dul díreach isteach i gClár Ardteistiméireachta a mhaireann dhá bhliain. Féadfaidh scoileanna agus an 

scoláire an Ardteistiméireacht Bhunaithe (ATB), Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT) nó an 

Ardteistiméireacht Fheidhmeach (ATF) a roghnú. Cé gur cláir imfhálaithe iad an Idirbhliain agus an 

Ardteistiméireacht Fheidhmeach, is clár níos solúbtha é Gairmchlár na hArdteistiméireachta inar féidir 

leis an scoláire atá ag déanamh staidéir ar rogha ábhar don Ardteistiméireacht bhunaithe leas a bhaint 

as modúil bhreise san ullmhúchán gairme agus i dtaithí oibre. Faigheann an scoláire an teastasú 

céanna agus a fhaigheann siad don Ardteistiméireacht bhunaithe nuair a chríochnaíonn siad clár GCAT.  

Léiríonn taighde idirnáisiúnta go bhfuil ráta ard muiníne de 90% ag an bpobal in Éirinn as an gcóras 

oideachais (World Gallup Poll, 2013). Tá líon na scoláirí a leanann ar aghaidh leis an oideachas go dtí 

deireadh na meánscoile sinsearaí agus níos faide ná sin ard go leor ag 87% (ECFE, 2017) i gcomparáid 

le figiúirí idirnáisiúnta. Ina theannta sin, tá taighde idirnáisiúnta ag féachaint níos mó ar tháscairí 

tomhais seachas gnóthachtáil oideachais chun rath san oideachas a thomhas agus i réimsí na folláine 

agus sástachta saoil, tá Éire i bhfad níos airde ná meán ECFE, (ECFE, 2015). Chomh maith leis na 

láidreachtaí soiléire seo sa chóras oideachais, tá Éire dírithe faoi láthair ar an oideachas a fheabhsú i 

roinnt réimsí lena n-áirítear tríd an Straitéis Dhigiteach do Scoileanna, 2015 - 2020; tionscnamh na 

Scoileanna Ildánacha; Déanann Teangacha Nasc, an Straitéis do Theangacha Iasachta 2017 - 2026; 

Ráiteas Beartais maidir leis an bhFolláine agus an Creat Cleachtais 2018 - 2023 agus an scéim 

Comhionannas Deiseanna sna Scoileanna a Sheachadadh (DEIS). 

a. An Idirbhliain 

Cuirtear an Idirbhliain ar fáil i 89% de scoileanna agus tugann thart ar 65% den chohórt scoláirí 

incháilithe fúithi. Is lú seans go gcuirfidh scoileanna níos lú agus scoileanna ina bhfuil cion níos airde 

de scoláirí faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch an idirbhliain ar fáil. (Clerkin, 2013; Jeffers, 2002). Tá 

sé mar aidhm ag an mbliain taithí éagsúil foghlama a sholáthar don scoláire, gan brú i ndáil leis na 

scrúduithe stáit a bheith air. Tugann taighde a rinne ERC (Clerkin, 2019) le fios go dtéann taithí na 
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hIdirbhliana chun tairbhe don scoláire go háirithe maidir lena fhorbairt phearsanta agus shóisialta trí 

theagmháil le hábhair eile, le réimsí éagsúla disciplín agus le taithí éagsúil. Astu seo, chuir na scoláirí 

in iúl go raibh an taithí oibre ar cheann de na príomhbhuntáistí a bhaineann leis an Idirbhliain. I measc 

na bhfachtóirí eile atá le breithniú maidir leis an Idirbhliain tá na himpleachtaí a bheidh ag an aois níos 

sine thosaithe scoile mar thoradh ar bhlianta réamhscoile breise agus an taighde a thugann le fios go 

mbíonn taithí níos diúltaí ag an scoláire nuair a bhíonn an Idirbhliain éigeantach (Clerkin, 2018). 

b. An Ardteistiméireacht Fheidhmeach 

Tugadh an Ardteistiméireacht Fheidhmeach (ATF) isteach den chéad uair i 1995 don scoláire arbh 

fhearr leis clár ní ba phraiticiúla, bunaithe ar scileanna, a dhéanamh. Déantar cur síos air mar chlár 

réamhghairme le fócas ar scileanna ginearálta seachas ar scileanna gairme ar leith. 

Cuireann thart ar 40% de scoileanna ATF ar fáil agus déanann 5% de chohórt iomlán na scoláirí an clár. 

Is é ceann de na tréithe sainiúla a bhaineann le ATF an struchtúr modúlach atá ann, agus an scoláire 

ag baint amach creidiúintí ar chríochnú na modúl thar thréimhse dhá bhliain an chúrsa. Tá éagsúlacht 

sa mheasúnú agus áirítear leis tascanna scríofa, tascanna, agallaimh agus béaltrialacha chomh maith 

le scrúduithe scríofa deiridh i roinnt ábhar. Is é an toradh deiridh ná go mbronntar pas, pas le 

tuillteanas nó pas le gradam ar an scoláire bunaithe ar na creidiúintí a thuilltear thar an dá bhliain. Is 

féidir le scoláire a fhágann an clár gan é a chríochnú filleadh ar an gclár leis na creidiúintí a thuill sé 

roimhe seo ‘curtha i dtaisce’ agus leanúint ar aghaidh leis an staidéar. Tugadh faoi deara sa taighde a 

rinneadh ar ATF an taithí dhearfach a bhíonn ag an scoláire toisc go ndíríonn an cúrsa ar an teagasc 

agus foghlaim ó thaithí, an easpa brú a bhaineann le scrúduithe deiridh, na scileanna a forbraíodh trí 

na modhanna éagsúla measúnaithe (Banks, Byrne, McCoy & Smith, 2010).  

Dar leis an taighde gurb é an príomhghné dhiúltach den chlár ATF ná an stiogma a ghabhann leis an 

gcáilíocht féin mar nach bhfuil an meas céanna air agus atá ar an Ardteistiméireacht bhunaithe 

(Gleeson & O'Flaherty, 2013). Ní cháilíonn an clár ATF do phointí CAO, rud a chuireann srian ar bhealaí 

dul chun cinn don scoláire ar mian leis freastal ar ardoideachas. Níl aon tacaíocht ar leibhéal an chórais 

ann ach an oiread, mar shampla córas oiliúna/printíseachta a chomhordaítear go lárnach cosúil le CAO 

agus tacaíochtaí áitiúla mírialta chun an scoláire atá i mbun ATF a nascadh le bealaí a d’fhéadfadh sé 

dul amach anseo. Is toisc eile atá ag dul i bhfeidhm ar an dearcadh ar ATF é go bhfuil athrú ag teacht 

ar an gcohórt scoláirí a chláraíonn do ATF. Léiríonn taighde gur minic a mholtar ATF don scoláire mar 

an rogha is oiriúnaí má tá riachtanais speisialta oideachais nó deacrachtaí iompraíochta aige cé nach 

raibh a leithéid i gceist lena dhearadh (Banks et al., 2010).  Ciallaíonn na tosca seo, mar aon leis an 

easpa feasachta nó measa ar an gclár ATF i measc fostóirí agus coláistí, go mbíonn sé an-deacair ar an 

scoláire a chríochnaíonn ATF rochtain a fháil ar an ardoideachas, agus bíonn sé dúshlánach dó rochtain 
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a fháil ar dheiseanna breisoideachais, oiliúna, printíseachta agus fostaíochta tar éis na scoile, in 

ainneoin a thaithí foghlama éagsúil agus luachmhar. Díríonn taighde Banks, Byrne, McCoy agus Smyth 

(2010) ar na leibhéil réasúnta íseal dul chun cinn chuig oideachas agus oiliúint iarscoile ag an scoláire 

a chríochnaíonn ATF agus nuair a tharlaíonn aistriú den sórt sin, bíonn idirdhealú inscneach le sonrú 

ann agus bíonn sé teoranta do chúrsaí breisoideachais. Ceistíodh go mór sa staidéar seo an chaoi a 

bhfuil Clár ATF ‘imfhálaithe’ agus tuairiscíodh sa tuarascáil go bhféadfadh sé go ndéanfadh sé éascú 

ar neamhionannas sóisialta a athghiniúint. 

c. Gairmchlár na hArdteistiméireachta 

Tugadh isteach Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT) i 1994 den chéad uair chun foráil a 

dhéanamh don scoláire ar mian leis tabhairt faoi Ardteistiméireacht ina raibh béim ar an 

ngairmiúlacht, ar an obair agus ar phraiticiúlacht. Tá scoláire i dteideal clár GCAT a dhéanamh má 

chomhlíonann na hábhair a roghnaigh sé do ATB na critéir roghnúcháin. Tá dhá chúrsa bhreise i gceist 

leis an gclár chomh maith leis an ullmhúchán don saol oibre agus an t-oideachas fiontair ar a dtugtar 

nascmhodúil. Déantar na modúil seo a mheasúnú trí phunann a tháirgeadh, agallamh agus scrúdú 

scríofa a tharlaíonn gach bliain i mí na Bealtaine. Déanann tuairim is 28% de scoláirí an clár GCAT gach 

bliain. Sa taighde, aithnítear an taithí oibre mar cheann de na príomhbhuntáistí a bhaineann le GCAT. 

Ach an oiread leis an Idirbhliain agus ATF, cuireann an scoláire agus scoileanna luach mór ar an taithí 

agus ar an léargas éagsúil a chuirtear ar fáil leis an modúl seo. Tá critéir dhochta ann maidir leis an 

meascán ábhar is gá a dhéanamh chun go mbeidh scoláire incháilithe chun a bheith rannpháirteach 

sa chlár. Tugtar pas, pas le tuillteanas nó pas le gradam ar an gclár, fiúntais nó idirdhealaithe, fearacht 

mar a dhéantar le ATF, ach sa chás seo tá leithdháileadh pointí CAO ann. Is ionann na pointí is airde 

do phas le gradam agus H4, rud a fhágann nach bhfuil sé tarraingteach don scoláire ar mian leis an 

méid is mó pointí agus is féidir leis a bhaint amach. Ní aithníonn gach Institiúid Ardoideachais GCAT 

chun máithreánú.2 

d. An Ardteistiméireacht Bhunaithe 

Dar le figiúirí ó ROS, déanann tuairim is 67% de scoláirí clár na hArdteistiméireachta Bunaithe (ATB) 

gach bliain. Nuair a chuirtear an méid seo leis an 28% den chohórt scoláirí a chríochnaíonn GCAT, 

fágann sé go ndéanann 95% de scoláirí (thart ar 55,000) scrúduithe na hArdteistiméireachta. Tá 37 

rogha ábhair ar fáil don scoláire san Ardteistiméireacht Bhunaithe. Is í an Ghaeilge an t-aon ábhar 

éigeantach, ach bíonn matamaitic agus Béarla, agus i gcásanna áirithe teanga iasachta, de dhíth chun 

máithreánú i bhformhór na nInstitiúidí Ardoideachais agus mar sin, ceapann an scoláire gur ábhair 

                                                           
2 Cé gur féidir GCAT a úsáid le haghaidh riachtanais pointí, ní ghlactar leis mar cheann de na sé ábhar chun 
máithreánú in OÉ (http://www.nui.ie/college/entry-requirements-faqs.asp) 
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éigeantacha iad. Le cúig bliana déag anuas tugadh isteach comhpháirteanna measúnachta breise 

éagsúla, amhail tuarascálacha taighde, scrúduithe praiticiúla agus béaltrialacha agus tá a leithéid i 

gceist le 24 den 37 ábhar anois. Forbraíodh agus tugadh isteach ábhair bhreise sa tSraith Shinsearach 

le blianta beaga anuas amhail an Pholaitíocht agus an tSochaí, an Corpoideachas agus an 

Ríomheolaíocht. Le linn an dá bhliain, is féidir leis an scoláire cúrsaí a dhéanamh ar an ardleibhéal nó 

ar an ngnáthleibhéal i roinnt ábhar. Áirítear an ghnóthachtáil i sé ábhar ar a mhéad chun iomlán pointí 

CAO a ríomh.  

Breathnaíodh i dtaighde a rinneadh ar ATB ar intuarthacht na scrúduithe deiridh agus sna 

tionscadail/comhpháirteanna praiticiúla, nuair ab iomchuí, thar sé ábhar (Baird, Hopfenbeck, Elwood 

et al, 2014). Fuarthas amach leis an taighde seo go mbraitheann braistintí an scoláire agus na 

múinteoirí maidir leis na cineálacha foghlama a chuireann na scrúduithe seo chun cinn / a bhfuil sé i 

gceist acu a chur chun cinn ar an modh measúnaithe agus ar an méid a cheap siad go raibh an t-ábhar 

scoile bunaithe ar ábhar. Léiríonn taighde freisin go mbíonn an scoláire Éireannach faoi leibhéil arda 

struis agus imní mar gheall go bhfuil cuid mhór i ngeall leis na scrúduithe deiridh (Hannan et al., 1996; 

McCoy et al., 2014; Banks & Smyth, 2015). Cuireadh in iúl i dtaighde a rinne Cullinane agus Liston 

(2016) agus Burns et al. (2018) ar an méid teoranta foghlama a dhéantar a mheas sna scrúduithe 

scríofa, na gnéithe den chlár agus de na scrúduithe deiridh a spreagfadh an scoláire chun an iomarca 

béime a chur ar an bhfoghlaim de ghlanmheabhair seachas tuiscint a fhorbairt agus an easpa forbartha 

agus an easpa tástála ar scileanna ardoird mar thoradh air sin. Luadh i dtaighde a rinne Hyland (2011) 

an chaoi a dtéann scrúdú a bhfuil cuid mhór i ngeall leis i bhfeidhm ar theagasc agus ar fhoghlaim ar 

an leibhéal seo, agus go ndéantar cinntí faoi na hábhair a ndéantar staidéar orthu agus faoin gcaoi a 

ndéantar staidéar orthu bunaithe ar an scrúdú, agus an tionchar diúltach a bhíonn aige sin ar 

ghníomhaíochtaí seach-churaclaim. Scrúdaigh taighde ar aistrithe (Banks, Smyth agus Calvert, 2011; 

Denny, 2015; O 'Leary agus Scully, 2018) raon tosca a fheabhsaíonn an t-aistriú go dtí an saol tar éis 

na scoile agus iad siúd a fhágann go bhfuil sé níos deacra. Tagann seo le torthaí an taighde ba luaithe 

a rinneadh ar an tsraith shinsearach (CNCM, 2002, 2009).  

Tá réimse leathan taighde ar fáil maidir le gach gné den tsraith shinsearach in Éirinn agus níl anseo ach 

rogha de. Tá liosta eile d’ábhar tagartha ar fáil in Aguisín 1. 

Roghanna breise 

Tá roinnt scoileanna speisialta, chun freastal ar riachtanais an scoláire, tar éis éagsúlú a dhéanamh 

chun cáilíochtaí de chuid Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann agus Líonra Creidiúnaithe agus 
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Forbartha na Scéime Dámhachtana (ASDAN3) a thairiscint agus cláir chríochnaithe scoile a fhorbairt 

chun leanúint ar aghaidh leis an bhfoghlaim a baineadh amach sa tsraith shóisearach ar Leibhéal 1 

agus Leibhéal 2. Is féidir le luathfhágálaithe scoile (daoine óga dífhostaithe nach bhfuil aon cháilíochtaí 

acu ná gairmoiliúint orthu) clár dhá bhliain Ógtheagmhála d'oideachas comhtháite, d'oiliúint agus de 

thaithí oibre a dhéanamh. D’fhéadfadh sé go mbeadh cláir forbartha scileanna gairme faoi stiúir an 

fhostóra ar fáil freisin lena gcuirtear oiliúint fhoirmiúil (lasmuigh den láthair oibre) agus oiliúint san 

ionad oibre (ag an obair) ar fáil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Is carthanacht oideachais de chuid na Breataine agus eagraíocht dámhachtana é ASDAN a fhorbraíonn cláir 
churaclaim agus cáilíochtaí le cuidiú le daoine óga eolas agus scileanna a fhorbairt don fhoghlaim, don obair 
agus don saol. 
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Ráitis achoimre 

Fiche bliain ó shin, d'athraigh oideachas na sraithe sinsearaí in Éirinn. Tugadh isteach an 

Ardteistiméireacht Fheidhmeach agus Gairmchlár na hArdteistiméireachta, agus bhí tóir níos mó ar an 

Idirbhliain, a thosaigh mar chlár píolótach sna 1970idí, agus bhí sí á cur ar fáil go forleathan. Idir an dá 

linn, tháinig athruithe móra ar an tsochaí agus ar an ngeilleagar. Teastaíonn eolas, scileanna agus 

cáilíochtaí eile ón scoláire chun a bheith ina shaoránach gníomhach don saol nua-aimseartha. Tá an t-

athbhreithniú seo ag fiosrú a fheabhas atá oideachas na sraithe sinsearaí ag freastal ar riachtanais na 

ndaoine óga agus ag cuidiú leo na cumais sin a fhorbairt. Táthar ag iarraidh freisin na hathruithe atá 

de dhíth, más ann dóibh, a shainaithint. Cuireadh tús leis an athbhreithniú ar an tsraith shinsearach 

go déanach in 2016. Críochnaíodh céim a haon, scóipeáil agus céim a dó, an t-athbhreithniú scoile. 

Áirítear na gnéithe seo a leanas leis an athbhreithniú ar oideachas na sraithe sinsearaí go dtí seo:  

▪ staidéar deisce ar oideachas dara leibhéal sinsearach i naoi ndlínse (Éire san áireamh) 

▪ taighde idirnáisiúnta agus athbhreithniú scoile a sheoladh ag seimineár i bPáirc an Chrócaigh ina 

raibh breis agus 100 duine i láthair.  

▪ comhairliúchán leis na páirtithe leasmhara agus saineolaithe ar bheartas oideachais in Éirinn, mar 

aon le sainchomhairleoirí um beartas oideachais sa Bhreatain Bheag, san Ísiltír agus ECFE chun 

fiosrú a dhéanamh ar bhealaí éagsúla le hathbhreithniú curaclaim a dhéanamh.  

▪ rannpháirtíocht múinteoirí, scoláirí agus tuismitheoirí i 41 scoil ar fud na tíre  

▪ aighneachtaí ríomhphoist ó 9 scoil eile agus 15 dhuine/páirtí leasmhara 

▪ anailís a rinne ITES ar aiseolas ón athbhreithniú scoile, a foilsíodh in dhá pháipéar taighde  

▪ seacht seimineár náisiúnta a reáchtáladh in áiteanna ar fud na hÉireann agus ar ar fhreastail 616 

duine 

▪ cumarsáid trí na feasacháin leis an eolas is deireanaí a chuirtear chuig scoileanna iarbhunscoile 

agus 195 grúpa páirtithe leasmhara agus trí na meáin shóisialta 

▪ díospóireachtaí ag cruinnithe de Bhord na Sraithe Sinsearaí agus cruinnithe Comhairle CNCM ó 

2016 i leith. 

Cuirfear deiseanna ar fáil leis an gcomhairliúchán poiblí (céim a trí) chun plé a dhéanamh ar réimsí atá 

le forbairt trí shuirbhé ar líne, aighneachtaí i scríbhinn, cruinnithe le grúpaí fócais agus comhdháil 

náisiúnta chomhairliúcháin. Reáchtálfar cruinnithe le páirtithe leasmhara de réir mar is gá freisin. Tá 
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sé ag teacht chun cinn go soiléir leis an athbhreithniú seo go bhfuil athrú de dhíth, gan dochar do na 

príomhláidreachtaí a bhaineann leis an tsraith shinsearach reatha. Ní dhearnadh cinntí faoin gcineál 

athruithe, a thapúla is a chuirfear na hathruithe i bhfeidhm ná scóip na n-athruithe go fóill. Tiocfaidh 

sin chun cinn ón athbhreithniú seo agus fiosrófar iad le linn chéim a trí: an comhairliúchán poiblí.  
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Caibidil 2: Cuspóir agus aidhmeanna 

oideachas na sraithe sinsearaí 

Déantar príomhchuspóir oideachas na sraithe sinsearaí a mheas ó réimse leathan peirspictíochtaí thíos 

lena n-áirítear  

▪ cuspóir reatha oideachas na sraithe sinsearaí  

▪ athbhreithniú le múinteoirí, le scoláirí agus le tuismitheoirí i 41 scoil rannpháirteach  

▪ plé boird ag seimineáir náisiúnta4   

▪ taighde comparáideach thar naoi ndlínse, Éire san áireamh. 

Cuspóir reatha na sraithe sinsearaí 

Tá fealsúna i mbun díospóireachta le fada an lá faoi chuspóir an oideachais agus an ról atá aige sa 

tsochaí agus don duine aonair. Tugtar breac-chuntas ar na luachanna atá ag croí na sraithe sinsearaí 

in Senior Cycle: Towards Learning, Listening to Schools (CNCM, 2009), is é sin comhionannas agus 

ionchuimsiú; ceartas agus cothroime; meas ar dhínit agus aitheantas an duine; agus saoirse agus 

daonlathas. Tá ocht bprionsabal ina bhonn agus taca ag na luachanna sin: cáilíocht, oideachas 

ionchuimsitheach, leanúnachas, rogha agus solúbthacht, rannpháirtíocht, ábharthacht agus 

taitneamh, folláine, cruthaitheacht agus nuálaíocht agus foghlaim ar feadh an tsaoil.  

Taispeánann léirithe a rinneadh le déanaí maidir le cuspóir oideachas na sraithe sinsearaí, bunaithe ar 

Towards Learning: An Overview of Senior Cycle Education (NCCA, 2009) agus atá leagtha amach i 

sonraíochtaí amhail an Pholaitíocht agus an tSochaí (2016) agus Corpoideachas (2017) na 

hArdteistiméireachta, na prionsabail seo. Tá fócas soiléir ar thacaíocht a thabhairt don scoláire chun 

barr a chumais a bhaint amach agus an scoláire a ullmhú don saol i ndiaidh scoile agus don fhoghlaim 

ar feadh an tsaoil. Déantar breac-chuntas ar na cáilíochtaí agus na cumais ar féidir a fhorbairt i ngach 

scoláire (foghlaimeoirí seiftiúla, muiníneacha, gníomhacha agus rannpháirteacha) leis an oideachas 

                                                           
4 Leis an gcéad bhabhta seimineár, tugadh cuireadh do rannpháirtithe a gcuid smaointe a chur ar ríomhphost 
chuig CNCM tar éis an phlé boird. Mar fhreagra ar an aiseolas ón lucht freastail, tugadh níos mó ama don phlé 
boird sa dara babhta seimineár agus breacadh síos smaointe agus do tháblaí boird agus tugadh faoi deara agus 
cuireadh i dtoll a chéile iad le linn na seimineár mar bhonn eolais leis an athbhreithniú agus chun an t-
athbhreithniú a shaibhriú.  
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agus tugtar breac-chuntas ar an taithí agus ar an tacaíocht a chuidíonn leis an bhfís seo a bhaint amach. 

Cuimsíonn an fhís seo den fhoghlaimeoir folláine, ábharthacht, taitneamh, cruthaitheacht agus 

nuálaíocht. Samhlaítear, ag an gcéim seo den aibíocht, den chuid is mó, go ndéanann an scoláire 

bainistiú ar a chuid foghlama féin agus go nglacann sé freagracht as an treo a rachaidh sé amach anseo 

sa saol. Aithnítear freisin go bhfuil tacaíocht de dhíth ar an scoláire chun todhchaí a mhúnlú dó féin, 

go háirithe i bhfianaise go bhfuil sochaithe agus geilleagair ag athrú ar fud an domhain. 

Is í an bhunfhoghlaim atá i gcroílár na sraithe sinsearaí mar atá curtha in iúl faoi láthair eolas, tuiscint 

agus scileanna a fhorbairt mar aon le feasacht a chothú ar phróisis agus straitéisí foghlama. Tá cúig 

phríomhscil fite fuaite i sonraíochtaí na sraithe sinsearaí faoi láthair: eolas a phróiseáil; an chumarsáid; 

a bheith éifeachtach go pearsanta; obair i gcomhar; agus an smaointeoireacht chriticiúil agus 

chruthaitheach. Tá nasc soiléir idir na scileanna seo agus buneolas ar an ábhar i ngach sonraíocht. Is é 

is aidhm don tsraith shinsearach tógáil ar chontanam taithí oideachasúil agus béim leanúnach a chur 

ar fhairsinge eolais agus ag an am céanna a aithint gur gá roinnt deiseanna don speisialtóireacht a 

sholáthar. Aithnítear go bhfuil cumas, inniúlachtaí agus buanna ag an scoláire agus i gcás roinnt mhaith 

daoine, bíonn an cumas seo iontu agus bíonn riachtanais agus dúshláin foghlama acu freisin. Tá an 

foghlaimeoir i lár na taithí le deiseanna do ghnóthachtáil oideachasúil den chaighdeán is airde do gach 

foghlaimeoir, i gcomhréir lena gcumas féin. Níl béim ar an tsolúbthacht le feiceáil chomh mór céanna 

sna léirithe is déanaí ar chuspóir an oideachais sa tsraith shinsearach. 

Tá sé tábhachtach freisin a thabhairt faoi deara gur forbraíodh siollabais agus sonraíochtaí ábhair na 

sraithe sinsearaí astu féin ag tráthanna éagsúla thar roinnt blianta agus mar sin tá siad míchothrom ó 

thaobh an nasc atá acu le forléargas uileghabhálach níos leithne maidir le cuspóir an oideachais sa 

tsraith shinsearach. Tá achoimre ar aidhmeanna níos leithne an oideachais sa tsraith shinsearach le 

sonrú i bhformhór na sonraíochtaí a foilsíodh tar éis 2006, ach níl a leithéid le sonrú go ginearálta sna 

sonraíochtaí sin a foilsíodh roimh 2006. 

Leagann an Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2016 - 2019 (ROS, 2016) béim chomhionann ar 

riachtanais na bhfoghlaimeoirí, na sochaí agus an gheilleagair agus cuireann sé béim ar rogha, ar 

spreagadh agus ar rannpháirtíocht. Díríonn sé ar aistrithe a fheabhsú; éagsúlacht níos mó sna 

deiseanna foghlama a chruthú (lena n-áirítear printíseachtaí agus cúrsaí oiliúna); feabhas a chur ar 

thacaíochtaí don scoláire chun roghanna gairme a dhéanamh; agus fócas a chruthú ar fhiontraíocht, 

ar chruthaitheacht agus ar nuálaíocht chun an bonn náisiúnta scileanna a fhorbairt agus chun aghaidh 

a thabhairt ar dhúshláin an fháis sa domhan nua-aimseartha. 
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Plé san athbhreithniú scoile ar chuspóirí 

Bhreathnaigh an t-athbhreithniú scoile ar réimse ceisteanna i ndáil le cuspóirí lena n-áirítear: 

▪ faoi láthair, céard iad na rudaí is fearr faoin tsraith shinsearach in bhur scoilse?  

▪ céard is gá d’fhoghlaimeoirí a fháil ón tsraith shinsearach chun go n-éireodh leo i ndomhan atá de 

shíor ag athrú agus go nglacfaidís páirt ghníomhach ann? 

▪ cén cur síos ba cheart dúinn a dhéanamh ar rath sa tsraith shinsearach? 

▪ an gcuireann an teagasc agus foghlaim sa tsraith shinsearach ar chumas gach scoláire a lánchumas 

a bhaint amach? 

▪ cén chaoi ar cheart don tsraith shinsearach tógáil ar thaithí an scoláire ar an tsraith shóisearach? 

Phléigh múinteoirí, scoláirí agus tuismitheoirí na ceisteanna sin agus dhearbhaigh siad gurb é an 

cuspóir a bhaineann le hoideachas na sraithe sinsearaí ná cabhrú le gach scoláire a acmhainneacht a 

bhaint amach. Ba cheart a chur ar chumas gach scoláire a eolas, scileanna agus cháilíochtaí a 

dhoimhniú i rith na sraithe sinsearaí agus é ag teacht in inmhe agus ag forbairt go hintleachtach, go 

pearsanta agus go sóisialta. Ba cheart go gcuirfeadh an taithí ar an oideachas sa tsraith shinsearach ar 

chumas na scoláirí todhchaí éagsúil agus inbhuanaithe a bheith acu, ionas gur féidir le gach scoláire 

tabhairt faoi shaoránacht iomlán agus ghníomhach agus páirt a ghlacadh go hiomlán agus go 

gníomhach sa tsochaí agus sa gheilleagar de réir mar a bhíonn sé ag foghlaim agus ag aistriú go dtí an 

saol i ndiaidh na scoile. 

Leagadh béim ar réimse tosca scoile a chuidíonn leis an aidhm seo a bhaint amach, lena n-áirítear 

teagasc ardchaighdeáin, caidreamh aibí idir an scoláire agus múinteoirí, meantóireacht agus cúram 

tréadach, naisc leis an bpobal, gníomhaíochtaí seach-churaclaim, gairmthreoir agus taithí oibre.  

Dearbhaíodh arís agus arís eile i rith an athbhreithnithe an tábhacht mhór atá le heolas disciplín agus 

an gá le dúshlán cognaíoch agus cruthaitheach an scoláire a thabhairt de réir mar a fhoghlaimíonn 

agus a dheimhníonn sé a eolas, scileanna agus cháilíochtaí. Mheas rannpháirtithe an athbhreithnithe 

na scileanna agus cáilíochtaí ba cheart go mbeadh deis ag an scoláire a fhorbairt tuilleadh de réir mar 

a bhíonn sé ag gabháil den eolas thar réimse disciplíní agus á chur i bhfeidhm. Is féidir na scileanna 

agus cáilíochtaí a luadh a chur sna grúpaí seo a leanas: 

▪ ceistiú ardoird; smaointeoireacht chriticiúil agus anailísiú; réiteach fadhbanna agus próiseáil 

fadhbanna; foghlaim neamhspleách agus chomhoibríoch; cruthaitheacht agus nuálaíocht; agus 
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scileanna i réimsí an taighde, na scríbhneoireachta, na cumarsáide, an chur i láthair agus na 

dteicneolaíochtaí digiteacha. 

▪ cáilíochtaí idirphearsanta agus inphearsanta, ina measc teacht aniar, féinmhuinín, féinghlacadh 

agus muinín, trua, comhbhá, féinbhainistíocht agus eagrú, obair bhuíne, fiosracht agus grá don 

fhoghlaim. 

▪ scileanna saoil amhail bainistíocht airgeadais, an cumas tabhairt faoin bhfíorshaol agus faoin 

domhan digiteach agus páirt ghníomhach a ghlacadh iontu; agus eolas agus tuiscint ar oideachas 

sóisialta, pearsanta agus sláinte (caidrimh agus gnéasacht ina measc) agus ar dhomhan na hoibre. 

Ba chóir go soláthródh taithí an scoláire sa tsraith shinsearach bonn daingean don aosacht agus don 

neamhspleáchas, agus mar sin, go dtacóidís le daoine óga aistriú chuig an t-ardoideachas agus chuig 

an mbreisoideachas, chuig printíseachtaí, cúrsaí oiliúna agus fostaíocht nó meascán de na conairí seo. 

Ba cheart don tsraith shinsearach gach duine óg a chumasú chun ról iomlán agus gníomhach a 

ghlacadh sa scoil, sa tsochaí agus sa gheilleagar, mar shaoránach gníomhach agus mar thairbhí agus 

mar rannpháirtí sa saol sóisialta, polaitiúil agus geilleagrach go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. 

Measadh freisin go raibh taithí na sraithe sinsearaí ag dul i bhfeidhm ar dhearcadh daoine óga i 

bhfabhar (nó in aghaidh) na foghlama breise agus na foghlama ar feadh an tsaoil.  

Leanúnachas sa teagasc agus san fhoghlaim agus aistrithe leanúnacha 

Tháinig fonn mór chun cinn comhleanúnachas agus comhsheasmhacht feabhsaithe a chur ar fáil agus 

na scoláirí ag dul ar aghaidh ón tsraith shinsearach go rudaí éagsúla sa todhchaí. Measadh gur thacaí 

tábhachtacha chun é sin a bhaint amach an ghairmthreoir, taithí oibre agus rogha ábhar. Seasadh le 

modhanna teagaisc agus foghlama éagsúla, ina measc comhphlé ranga, foghlaim phiara, agus foghlaim 

i mbeirteanna agus i ngrúpaí, mar aon le cuir chuige measúnaithe éagsúla, lena n-áirítear tionscadail, 

punanna agus deiseanna chun foghlaim a chur in iúl ó bhéal.  Cuireadh tuairimí difriúla in iúl faoin 

gcomhleanúnachas idir an tsraith shóisearach nua agus an tsraith shinsearach reatha, agus a mhéad 

ar cheart do na hathruithe féideartha ar an tsraith shinsearach teacht go hiomlán leis na forbairtí sa 

tsraith shóisearach. 

Agus plé ar bun ar chuspóirí oideachas na sraithe sinsearaí, tháinig roinnt pointí plé chun cinn ón 

athbhreithniú scoile. Mar shampla: 

▪ an bhféadfadh sraith shinsearach athbhreithnithe cumais phearsanta, rannpháirtíocht sa phobal 

agus na scileanna agus na hinniúlachtaí a theastaíonn taobh istigh den scoil agus tar éis na scoile 

a aithint agus luach a chur orthu? An bhféadfaí na hinniúlachtaí seo a aithint i ndiaidh na 

hidirbhliana agus sa 5ú agus sa 6ú bliain? Dá bhféadfaí, cén chaoi?  
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▪ cén tionchar a bheidh ag an easpa leanúnachais a bhraitear idir an tsraith shóisearach 

athbhreithnithe agus an tsraith shinsearach reatha ar scoláirí? Ar cheart don tsraith shinsearach 

tógáil ar na hathruithe a cuireadh i bhfeidhm ar an tsraith shóisearach nó an bhfuil sé róluath a 

mheas? Dhearbhaigh múinteoirí agus scoláirí gur mhaith leo go mbeadh leanúnachas ní ba mhó 

sa réimse modhanna teagaisc agus measúnaithe a úsáidtear sa dá chéim agus san aistriú ón 

Idirbhliain go dtí an Ardteistiméireacht bhunaithe go háirithe. 

▪ an féidir linn an meas céanna agus glacadh níos mó a chothú i leith roghanna éagsúla an scoláire 

maidir le cláir/conairí éagsúla, roghanna ábhar agus modúl, agus ardleibhéal agus gnáthleibhéal, 

agus an scoláire ag tógáil i dtreo todhchaí éagsúil? 

Plé ar chuspóirí ag seimineáir náisiúnta 

Rinne múinteoirí, scoláirí agus tuismitheoirí ón 41 scoil rannpháirteach, chomh maith le múinteoirí 

agus ceannairí scoile ó scoileanna eile agus réimse leathan páirtithe leasmhara díospóireacht, plé agus 

tuilleadh plé ar an gcuspóir seo atá ag teacht chun cinn ag seimineáir náisiúnta timthriall 2. Tá 

éagsúlacht le sonrú i bhfócas agus i scóip na mbreithnithe a léirigh siad. Baineann roinnt breithnithe 

leis na deiseanna ba cheart don fhoghlaimeoir a fháil chun fás agus forbairt a dhéanamh; baineann 

cuid acu ar a mbeadh i gceist le cuspóirí áirithe a bhaint amach do scoileanna agus don chóras 

oideachais; baineann cinn eile fós le ceisteanna níos leithne don tsochaí (amhail comhionannas) agus 

fiú ábhair imní domhanda (inbhuanaitheacht).  

Bhí go leor de na breithnithe a léiríodh le linn an athbhreithnithe scoile le sonrú ag na seimineáir 

náisiúnta agus sna haighneachtaí ríomhphoist. Mar shampla: 

▪ ról an oideachais chun tacú le forbairt iomlánaíoch an duine  

▪ an tábhacht a bhaineann le hullmhúchán a dhéanamh do réimse conairí éagsúla agus scileanna 

saoil a bheidh de dhíth ar an scoláire tar éis na scoile a thabhairt dó  

▪ dúshláin maidir le cuspóirí leathana an oideachais a bhaint amach leis an ró-ualach curaclaim san 

Ardteistiméireacht bhunaithe; strus agus brú; an stiogma a bhaineann le conairí nach dtéann go 

dtí an tríú leibhéal; frustrachas leis an imfhálú a dhéantar ar chláir éagsúla; agus an tionchar atá 

ag córas CAO le go ndéantar cuspóir na sraithe sinsearaí a laghdú go meicníocht geata don 

ardoideachas 

▪ na dúshláin atá ann do scoileanna áirithe (beag, tuaithe, aonghnéis, DEIS srl.) chun cuspóirí 

leathana oideachas na sraithe sinsearaí a bhaint amach trí fhairsinge agus speisialtóireacht a 
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sholáthar mar aon le raon clár, deiseanna bríocha taithí oibre agus roghanna agus teaglamaí ábhar 

atá neodrach ó thaobh inscne de. 

Forbraíodh a thuilleadh roinnt pointí a tháinig chun cinn san athbhreithniú scoile agus cuireadh a 

thuilleadh machnaimh ar chuspóir na sraithe sinsearaí ar fáil. Mar shampla: 

▪ tá sé tábhachtach féachaint ar a bhfuil ag teastáil ón bhfoghlaimeoir i lár na taithí seo agus taithí 

a chuirfidh le folláine, fás agus aibíocht chognaíoch, mhothúchánach agus fhisiciúil gach scoláire 

Tá cur chuige iomlánaíoch ag teastáil, fís d'fhoghlaimeoirí gníomhacha cumasaithe seachas liosta 

neamhleanúnach ionchur agus aschur 

▪ tá sé inmhianaithe go mbeadh comhleanúnachas sa chuspóir ón luath-óige, tríd an 

mbunscolaíocht agus an tsraith shóisearach go dtí an tsraith shinsearach ach ag an am céanna is 

gá go mbeadh gnéithe sainiúla ag baint le gach céim ar leith, de réir mar is iomchuí d’aois, do 

chéim foghlama, agus do réimse cumais, buanna agus ábhar suime na bhfoghlaimeoirí. 

▪ tá sé ríthábhachtach go ndéantar gach iarracht dul chun cinn a dhéanamh agus ardchaighdeáin a 

bhaint amach, de réir mar is iomchuí don fhoghlaimeoir aonair, thar raon réimsí, spéiseanna, 

buanna agus inniúlachtaí. 

▪ tá struchtúr na sraithe sinsearaí righin agus dolúbtha go leor, agus mar sin bíonn sé deacair ar an 

scoláire réimse buanna, inniúlachtaí agus spéiseanna a iniúchadh, a fhorbairt agus a léiriú sa dá/trí 

bliana a mhaireann an tsraith shinsearach. 

▪ tá scóip ann chun díriú níos mó ar an ról atá ag oideachas i gcumais léiritheacha, shamhlaíocha 

agus ealaíne a fhorbairt; san fheasacht ar oidhreacht chultúrtha na hÉireann agus ar ilchultúrachas 

a dhoimhniú; agus san fheasacht ar cheisteanna inbhuanaitheachta a mhúscailt 

▪ i bhfianaise go raibh claonadh ann i dtreo na speisialtóireachta in oideachas na sraithe sinsearaí, 

níor cheart go mbeadh liosta ábhar éigeantach ann don scoláire mar gheall go bhfuiltear ag 

iarraidh go ndéanfaidh an scoláire eolas agus cumais ar leith a fhorbairt a thuilleadh 

▪ tá sé tábhachtach go gcuirfí béim níos mó ar na scileanna atá ag teastáil don saol nua-aimseartha 

ach níor cheart go dtiocfadh meath ar an tábhacht a bhaineann le heolas nó go ndéanfaí beag is 

fiú di. An caidreamh idir forbairt chognaíoch agus folláine coirp agus mhothúchánach; agus 

caithfear an gaol casta idir eolas agus scileanna a bhreithniú go cúramach chun cur chuige cothrom 

a bhaint amach maidir le taithí an scoláire sa tsraith shinsearach. Cuireadh é seo in iúl freisin sna 

haighneachtaí ríomhphoist 
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▪ Ba cheart go mbeadh fócas láidir ag Éirinn mar náisiún beag ar an oiriúnú do thodhchaí 

neamhchinnte, i bhfianaise luas an athraithe sa teicneolaíocht agus san ionad oibre. Mar sin féin, 

tá sé tábhachtach a admháil freisin nárbh eol riamh a raibh i ndán dúinn; gur tréith í an 

inoiriúnaitheacht a bhaineann le foghlaimeoirí rathúla beag beann ar an ré ina maireann siad; agus 

go bhfreastalaíonn inoiriúnaitheacht ar riachtanais an duine seachas ar riachtanais an gheilleagair 

(sa todhchaí) amháin  

▪ caithfear freagrachtaí coibhneasta scoileanna agus tuismitheoirí / caomhnóirí maidir le 

hoideachas daoine óga a bhreithniú, mar aon le ról an oideachais mar bhealach chun ceartas 

sóisialta a bhaint amach, mar gur féidir le hoideachas deiseanna foghlama a thabhairt don scoláire 

nach mbeadh aige dá uireasa 

▪ déantar roinnt scileanna saoil (amhail an litearthacht airgeadais nó sláinte) a chomhtháthú i raon 

réimsí ábhair. Mar sin féin, d’fhéadfadh sé go mbraithfeadh sé ar na cláir agus ar an rogha ábhar 

a chuirtear ar fáil i scoileanna agus a roghnaíonn an scoláire cibé acu a fhorbraíonn sé na scileanna 

saoil seo ar scoil nó nach bhforbraíonn. 

▪ nuair a chuirtear acmhainní ar fáil i mbeartas roinnt earnálacha (m.sh. sláinte, tithíocht) agus sa 

bheartas oideachais, do struchtúir tacaíochta an scoláire agus do theaghlaigh a bhfuil riachtanais 

bhreise acu, d'fhéadfadh sé go mbeadh todhchaí an scoláire i bhfad ní ba dhearfaí 

▪ is minic a théann córas CAO agus an bhéim rómhór a chuirtear ar iontráil chuig an gcoláiste i 

bhfeidhm ar an teagasc, an fhoghlaim agus an measúnú. Sa comhthéacs a bhíonn mar thoradh air 

seo, is iomaí dúshlán a bhaineann le cuspóirí oideachas na sraithe sinsearaí a leanúint ar feadh 

tréimhse iomlán na sraithe sinsearaí. 

Ar deireadh thiar, le go mbeidh taithí iomlán agus bhríoch ag an scoláire ar chuspóir na sraithe 

sinsearaí, ní mór breithniú ar chúinsí lena gcuirtear srian ar fhíorú an chuspóra sin i scoileanna a scrúdú 

agus, nuair is féidir, deireadh a chur leis na cúinsí sin. Aithníodh freisin go gcaithfidh noirm chultúrtha 

agus institiúideacha, sa tsochaí agus i scoileanna, athrú le himeacht ama chun gur féidir na cuspóirí a 

eascróidh as an athbhreithniú ar an tsraith shinsearach a fhíorú do gach scoláire ar an mbealach is 

iomláine agus is féidir. 

Peirspictíochtaí breise ar chuspóirí: taighde idirnáisiúnta 

Taighde comparáideach thar naoi ndlínse 

Le linn chéim scóipeála an athbhreithnithe ar an tsraith shinsearach, moladh go bhféadfadh sé go 

rachadh sé chun tairbhe don athbhreithniú scrúdú a dhéanamh ar an mbealach a thaithíonn an 
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scoláire an t-oideachas sa dara leibhéal sinsearach go hidirnáisiúnta. Sainaithníodh ocht ndlínse, 

eadhon Sasana, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ísiltír, an Nua-Shéalainn, Ontario, Queensland, agus an 

tSualainn. Coimisiúnaíodh staidéar deisce inar cuireadh oideachas na meánscoile sinsearaí sna dlínsí 

seo i gcomparáid lena chéile agus leis an oideachas in Éirinn faoi roinnt ceannteideal, lena n-áirítear 

cuspóir, struchtúr, conairí agus cláir, ionchuimsitheacht agus folláine, measúnú, tuairisciú, teastasú 

agus aistrithe. 

Fiosraítear in Upper Secondary Education in Nine Jurisdictions Overview Report (2017), cosúlachtaí 

agus éagsúlachtaí sa bhealach a shamhlaíonn agus a léiríonn dlínsí éagsúla cuspóir agus aidhmeanna 

uileghabhálacha na meánscolaíochta sinsearaí. I bhfianaise an phlé a rinneadh san athbhreithniú 

scoile, d’fhéadfadh sé go mbeadh suim ar leith sna breithnithe thíos, a thagann ón tuarascáil faoi na 

naoi ndlínse, i gcomhthéacs na hÉireann. 

Forbairt phearsanta 

Cuireadh béim mhór ar ról oideachas na sraithe sinsearaí chun cuidiú le forbairt phearsanta an scoláire 

san athbhreithniú scoile. Cuireann an tSualainn agus an Fhionlainn béim ar thábhacht na forbartha 

pearsanta ar an gcuma chéanna, agus cuireann an Ísiltír béim ar thacaíocht a thabhairt 

d’fhoghlaimeoirí a gcuid buanna a fhorbairt. Cuireann Éire béim mhór ar an bhforbairt phearsanta mar 

bhunchuspóir le hoideachas na sraithe sinsearaí. 

Saoránacht agus rannpháirtíocht ghníomhach sa tsochaí agus sa gheilleagar 

Deimhníodh leis an athbhreithniú scoile gur cheart go mbeadh sé mar bhunchuspóir ag oideachas na 

sraithe sinsearaí go gcuirfí le saoránacht iomlán agus rannpháirtíocht ghníomhach sa tsochaí agus sa 

gheilleagar. Tá sé ina bhunchuspóir d'oideachas dara leibhéal sinsearach i mórán dlínsí rannpháirtíocht 

ghníomhach mar shaoránaigh a spreagadh agus a éascú cé go mbíonn roinnt difríochtaí béime le 

sonrú. Mar shampla, tá béim shoiléir sa Fhrainc ar thábhacht na feasachta cultúrtha/idirchultúrtha. Tá 

tuiscint oscailte ar an tsaoránacht agus ar phobal le feiceáil san Fhionlainn, mar a leagtar béim ar 

shaoránacht mar chuid de phobal áitiúil, náisiúnta, Eorpach agus domhanda.  I Sasana agus Ontario, 

cuirtear an bhéim chéanna ar a bheith ag freastal ar riachtanais an gheilleagair agus a bheith táirgiúil 

ar bhonn eacnamaíoch agus ar an bhfoghlaimeoir a chumasú le go mbeidh sé ina shaoránach rathúil 

rannpháirteach gníomhach. Léirítear faoi láthair i ndlínsí eile, Éire san áireamh, an fhostaíocht mar 

thoradh ar an oideachas a théann chun tairbhe don duine aonair, don phobal agus don tsochaí agus 

don gheilleagar trí chéile. Ní luaitear mar bhunsprioc nó mar príomhsprioc an oideachais in aon cheann 

de na dlínsí seo go ndéanfaí freastal ar riachtanais an gheilleagair. 

 



   
 

40 

Eolas agus scileanna agus ag tógáil i dtreo todhchaí atá lán le héagsúlacht 

Dearbhaíodh leis an athbhreithniú scoile gurb príomhchuspóir leis an oideachas sa tsraith shinsearach 

tógáil i dtreo todhchaí an scoláire a bheidh lán le héagsúlacht. Bhí roinnt díospóireachta ann le linn an 

athbhreithnithe scoile agus ag na seimineáir náisiúnta i ndáil leis an méid ba cheart don churaclam nó 

an méid is féidir leis an gcuraclam freagairt ar an tsochaí atá ag athrú agus an méid is féidir leis an 

tsraith shinsearach nó an méid ba cheart don tsraith shinsearach an scoláire a ullmhú do thodhchaí 

nach eol dúinn agus an inoiriúnaitheacht a bheidh uaidh amach anseo a chothú ann anois. Is léir go 

bhfuil dlínsí eile ag dul i ngleic leis na ceisteanna céanna. Fógraíodh go mbeidh fócas agus béim air sa 

mheánscolaíocht shinsearach i Sasana, sa Nua-Shéalainn agus in Queensland go bhfoghlaimeoidh an 

scoláire conas oiriúnú d’athruithe sciobtha sa tsochaí, sa gheilleagar agus sa timpeallacht dhomhanda. 

Ar an gcaoi chéanna, cuireann Éire agus an Fhionlainn béim ar rannpháirtíocht agus oiriúnú do 

dhomhan atá ag athrú, cé go bhfuil níos lú béime ar an smaoineamh gur riachtanas nua foghlama é an 

t-oiriúnú i gcás athraithe nó go bhfuil athrú ag tarlú níos gasta ná mar a bhí le glúnta roimhe seo.  

Tagann ceisteanna chun cinn maidir leis an méid a bhfuil inoiriúnaitheacht ina tréith charachtair 

dhúchasach nó mar thoradh ar oideachas agus ar chumas le chéile; an féidir nó ar chóir cumas mar 

inoiriúnaitheacht a theagasc/a fhoghlaim agus an chaoi a bhféadfadh an t-oideachas forbairt na 

dtréithe seo a chur chun cinn nó a shrianadh, rud a bhféadfadh impleachtaí a bheith aige do 

dheiseanna saoil an duine óig amach anseo. Baineann an díospóireacht seo le díospóireachtaí faoin 

idirchaidreamh idir eolas agus scileanna a fhorbairt freisin; réimse na n-oideolaíochtaí a chuireann le 

forbairt an eolais chumhachtaigh; agus an méid atá an fócas reatha ar scileanna ina fhreagra ar imní 

roimh athrú sochaíoch agus roimh iomaíocht gheilleagrach i ngeilleagar domhanda.   

Tabhair faoi deara 

Tá sé tábhachtach freisin a thabhairt faoi deara go dtagann na breithnithe thuas ón staidéar deisce 

Upper Secondary Education in Nine Jurisdictions, Overview Report (CNCM, 2017) ach go bhfuil próisis 

agus eagraíochtaí éagsúla sna dlínsí seo a chuireann leis an léiriú a dhéantar ar chuspóir na 

meánscolaíochta sinsearaí. D’fhéadfadh sé go gcuirfeadh cáipéisí beartais ó ghníomhaireachtaí 

éagsúla nó le fócas ar leith (m.sh. gairmoideachas) béim ar rudaí atá beagán difriúil, mar a mheastar a 

bheith oiriúnach don chomhthéacs sonrach. Ina theannta sin, bhí cuid de na dlínsí seo i mbun 

athbhreithnithe ar an gcuraclam don mheánscolaíocht shinsearach nuair a bhí an taighde deisce seo 

ar siúl i lár 2016 agus mar sin, d'fhéadfadh sé go mbeadh roinnt de na breithnithe thuas as dáta.  
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Nótaí achoimre ar chuspóir 

Dhearbhaigh an t-athbhreithniú seo gurb é an cuspóir a bhaineann le hoideachas na sraithe sinsearaí 

ná cabhrú le gach scoláire a acmhainneacht a bhaint amach. Ba cheart a chur ar chumas gach scoláire 

a eolas agus a scileanna a dhoimhniú i rith na sraithe sinsearaí agus é ag teacht in inmhe agus ag 

forbairt go hintleachtach, go pearsanta agus go sóisialta. Ba cheart go gcuirfeadh an taithí ar an 

oideachas sa tsraith shinsearach ar chumas na scoláirí todhchaí éagsúil agus inbhuanaithe a bheith 

acu, ionas gur féidir le gach scoláire tabhairt faoi shaoránacht iomlán agus ghníomhach agus páirt a 

ghlacadh go hiomlán agus go gníomhach sa tsochaí agus sa gheilleagar de réir mar a bhíonn sé ag 

foghlaim agus ag aistriú go dtí an saol i ndiaidh na scoile. 

Shainaithin rannpháirtithe san athbhreithniú go dtí seo bacainní atá ann do na cuspóirí leathana ar 

oideachas na sraithe sinsearaí agus dheimhnigh siad arís is arís eile go bhfuil cuspóir na sraithe 

sinsearaí níos leithne ná feidhm roghnúcháin chun dul isteach san oideachas tríú leibhéal agus go 

gcaithfidh sé go deimhin a bheith níos leithne ná sin.  
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Caibidil 3: Struchtúir churaclaim, conairí agus 

cláir, folláine agus ionchuimsitheacht 

Tá gach gné den churaclam (pleanáil, teagasc, foghlaim, ionchuimsiú, folláine, measúnú, tuairisciú, 

agus aistrithe) idirnasctha, agus chuir rannpháirtithe béim air seo arís is arís eile le linn an 

athbhreithnithe. Téann cinntí a dhéantar i ndáil le réimse amháin i bhfeidhm ar réimse eile, cibé a 

bhaineann siad le struchtúr an churaclaim nó nach mbaineann; conairí agus cláir atá ar fáil; ceisteanna 

maidir leis an bhfolláine agus leis an ionchuimsitheacht; socruithe foirmiúla agus neamhfhoirmiúla i 

ndáil le measúnú agus tuairisciú; agus an chaoi a n-úsáidtear an tuairisciú agus an teastasú chun 

cabhrú leis an scoláire aistriú a dhéanamh chuig réimse leathan conairí éagsúla tar éis na scoile. De 

ghrá na soiléireachta, tá na réimsí seo leagtha amach astu féin thíos, agus déantar measúnú, tuairisciú 

agus aistrithe a thuairisciú i gcaibidil ar leith. Aithnítear, áfach, nach dtagann pictiúr comhleanúnach 

chun solais go dtí go mbreithnítear gach gné le chéile. 

Struchtúr agus comhpháirteanna den churaclam 

Ba iad na príomhcheisteanna a fiosraíodh i ndáil le struchtúr: 

▪ cá fad ar cheart go mairfeadh an tsraith shinsearach? Ar cheart go mbeadh rogha ag an scoláire í 

a chríochnú ag luasanna difriúla nó go ndéanfadh gach scoláire san achar céanna ama í?  

▪ cén réimse comhpháirteanna curaclaim ónar cheart don scoláire roghnú?  

▪ an bhfuil ábhair/réimsí/taithí foghlama ann ba cheart a bheith ar fáil do gach scoláire? 

Plé san athbhreithniú scoile ar struchtúr 

D’fhiosraigh múinteoirí, scoláirí agus tuismitheoirí ceisteanna maidir le struchtúr, dearbhaíodh na 

réimsí atá ag oibriú go maith don scoláire agus do scoileanna faoi láthair agus cuireadh ceisteanna faoi 

na gnéithe a mheastar a bheith róshriantach. Léiríodh an méid seo a leanas sa phlé a rinneadh le linn 

an athbhreithnithe scoile agus a ndearna ITES anailís air: 
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Fad na sraithe sinsearaí 

▪ cuireadh tuairimí difriúla in iúl faoin bhfad ba cheart don scoláire a chaitheamh sa tsraith 

shinsearach, ach ceapadh go ginearálta go raibh dhá nó trí bliana oiriúnach don chéim seo den 

oideachas 

▪ ba mhian le roinnt múinteoirí agus tuismitheoirí go mbeadh an Idirbhliain éigeantach do gach 

scoláire, mar chlár neamhspleách nó trí ghnéithe den Idirbhliain a chomhtháthú i dtimthriall trí 

bliana 

▪ cheap daoine eile gur cheart go mbeadh rogha ag an scoláire an tsraith shinsearach a dhéanamh 

in achair éagsúla ama, an cúrsa a chur de in imeacht dhá bhliain, é a mhéadú go trí bliana, nó, má 

d’fheil sé dá riachtanais féin, fágáil i ndiaidh bliain amháin, agus go mbeadh rogha aige filleadh ar 

an tsraith shinsearach ní ba dheireanaí. 

▪ ceapadh go raibh solúbthacht i bhfad agus i gcomhpháirteanna na sraithe sinsearaí tábhachtach 

go háirithe don scoláire ag a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 

▪ níor cuireadh ceist lom ar na scoláirí faoi cá fhad ba cheart a chur ar leataobh don tsraith 

shinsearach. Chuir scoláirí áirithe in iúl as a stuaim féin go mbíonn an iomarca brú i gceist leis an 

tsraith dhá bliain atá ann faoi láthair. Chuir daoine eile in iúl go mbeadh drogall orthu iallach a 

chur ar gach scoláire an idirbhliain a dhéanamh. 

Comhpháirteanna den churaclam  

▪ ceapann roinnt scoileanna agus tuismitheoirí gur cheart leanúint de na comhpháirteanna (ábhair, 

modúil agus aonaid foghlama) atá ar fáil don scoláire faoi láthair a chur ar fáil ach go mbeadh 

solúbthacht ní ba mhó i gceist 

▪ ba cheart go mbeadh solúbthacht ag an scoláire ábhair iomlána a chur le foghlaim a mhairfeadh 

tréimhse níos giorra i raon réimsí. 

▪ ceaptar go gcabhraíonn an taithí oibre agus deiseanna chun taithí a fháil ar réimsí nua agus difriúla 

ábhair leis an scoláire agus é ag déanamh cinntí faoi ghairm bheatha don todhchaí 

▪ tugann roinnt múinteoirí agus scoláirí le fios gur cheart an méid a bhíonn i gceist le gach ábhar a 

laghdú nó go mbeadh príomhábhair agus mionábhair ann chun éascú a dhéanamh ar 

mhodheolaíochtaí níos gníomhaí a úsáid, réimse níos leithne scileanna a fhorbairt, amhail an 

fhoghlaim agus an taighde neamhspleách agus comhoibritheach; agus chun an t-ualach oibre, an 

strus agus an brú atá ar mhúinteoirí agus ar an scoláire a laghdú 
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▪ ceapann roinnt múinteoirí go bhféadfadh sé go rachadh níos mó deiseanna don fhoghlaim 

idirdhisciplíneach agus traschuraclaim chun tairbhe don scoláire agus do mhúinteoirí agus mhol 

daoine eile gur chóir an curaclam a struchtúrú trí ábhair scoite 

▪ chuir scoláirí áirithe in iúl gur mhaith leo go mbeadh réimse modúl i gceist leis na hábhair atá ann 

faoi láthair ionas go bhféadfaí cuid de na modúil a dhéanamh gan staidéar a dhéanamh ar an ábhar 

ina iomláine 

▪ cuireadh imní áirithe in iúl faoi chumas scoileanna beaga agus scoileanna aonghnéis raon clár agus 

roghanna, teaglaim ábhar agus modúil leathana, nach bhfuil bunaithe ar inscne a thairiscint mar 

gheall ar shaincheisteanna acmhainní agus easpa comhtháthaithe tras-scoile.  

 

Ábhair, taithí oibre, agus scileanna saoil/folláine 

▪ chuir múinteoirí beagán ní ba mhó béime ná mar a chuir tuismitheoirí agus scoláirí ar an 

mBéarla/litearthacht agus ar Mhatamaitic/uimhearthacht mar príomhréimsí ar chóir do gach 

scoláire taithí a fháil orthu. Mhol scoláirí go ndéanfaí na hábhair seo a roinnt ina 

gcomhpháirteanna éagsúla agus go gcuirfí comhpháirt amháin ar fáil ina mbeadh béim ní ba mhó 

ar na gnéithe den Bhéarla agus den mhatamaitic a bhfuil gá leo sa saol laethúil 

▪ ceapann idir mhúinteoirí, thuismitheoirí agus scoláirí gur cheart ní ba mhó ama a chaitheamh leis 

an bhfolláine 

▪ mhol múinteoirí, scoláirí agus tuismitheoirí gur cheart go mbeadh scileanna saoil ina 

bpríomhchuid de churaclam na sraithe sinsearaí mar ullmhúchán don todhchaí. D’fhéadfadh sé go 

dtacódh seo le scileanna pearsanta agus idirphearsanta a fhorbairt agus dá réir sin go gcuirfí 

feabhas ar fholláine agus ar chumas daoine óga chun déileáil le dúshláin 

▪ mhol múinteoirí, tuismitheoirí agus scoláirí gur cheart go mbeadh rochtain ag gach scoláire ar an 

taithí oibre  

▪ chuir tuismitheoirí béim air gur gá scileanna TFC, socrúcháin taithí oibre agus an corpoideachas a 

chur san áireamh mar chroí-chomhpháirteanna i gcuraclam na sraithe sinsearaí agus léirigh cuid 

acu gur mhaith leo go gcuirfí béim ní ba mhó ar ábhair agus ar réimsí foghlama nach bhfuil scrúdú 

i gceist leo 

▪ chuir scoláirí béim ar leith air gur mhaith leo go mbeadh an t-oideachas caidrimh agus gnéasachta 

agus an litearthacht airgeadais mar chuid de churaclam na sraithe sinsearaí, agus chuir roinnt 

scoláirí béim ar an tábhacht a bhaineann leis an gcorpoideachas agus TFC 
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▪ bhí roinnt scoileanna, tuismitheoirí agus scoláirí den tuairim dá mbeadh rogha ag an scoláire ní ba 

lú ábhar (scrúdaithe) a dhéanamh san Ardteistiméireacht, ach nach ngearrfaí pionós air chun 

críocha dul isteach san ardoideachas (cúig ábhar a moladh go minic) go mbeadh deiseanna ann 

speisialtóireacht ní ba mhó a dhéanamh, go laghdófaí ualach oibre agus an brú obair bhaile a 

bhíonn ar an scoláire agus go mbeadh ní ba mhó spáis agus ama ag an scoláire páirt a ghlacadh i 

ngníomhaíochtaí seach-churaclaim agus sóisialta 

▪ ceapann roinnt scoileanna agus tuismitheoirí agus go leor scoláirí gur cheart go mbeadh gach 

ábhar roghnach. Thug roinnt scoláirí le fios gur cheap siad go mbeadh sé místuama 

speisialtóireacht a dhéanamh róluath mar go bhféadfadh sé go dtiocfadh athrú intinne ar an 

scoláire faoin ngairm bheatha i lár na sraithe sinsearaí.  

▪ chuir scoláirí béim ar an méadú a thagann ar inspreagadh agus iad ag déanamh staidéir ar ábhair 

a bhfuil suim acu iontu; nuair a bhíonn deiseanna acu cruthaitheacht a léiriú agus grá don 

fhoghlaim a fhorbairt lasmuigh den siollabas; agus nuair is féidir leo féin agus an múinteoir 

foghlaim a nascadh le samplaí agus feidhmeanna sa saol 

▪ labhair múinteoirí agus tuismitheoirí go dearfach faoin réimse agus éagsúlacht ábhar atá ar fáil. 

Chuir roinnt scoláirí in iúl gur mhaith leo go mbeadh éagsúlacht ní ba mhó ábhar ar fáil sa tsraith 

shinsearach, lena n-áirítear ábhair a bhaineann le cúrsaí tríú leibhéal (amhail an tsíceolaíocht agus 

an dlí), níos mó ábhair chruthaitheacha (amhail an drámaíocht) agus níos mó ábhair 

ghairme/phraiticiúla  

▪ dúirt scoláirí áirithe cé go mb'fhéidir gur mhaith leo staidéar a dhéanamh ar raon ábhar, nár chóir 

ach iad siúd is mó a bhaineann leis an gconair is mian leo a thógáil tar éis na scoile a chomhaireamh 

agus iad ag aistriú ón scoil go hardoideachas, breisoideachas, oiliúint nó fostaíocht. Measadh gur 

bealach míchruinn agus míchothrom é chun cinneadh a dhéanamh cibé an mbeadh scoláire 

oiriúnach do chúrsa ar leith go ndéantar pointí ó na hábhair go léir a scrúdaíodh a chomhshuimiú. 

▪ léirigh múinteoirí imní go roghnaíonn an scoláire ábhair mar shlí chun sprioc a bhaint amach 

seachas mar gheall ar na suimeanna agus na hinniúlachtaí atá aige, agus go mbunaítear na cinntí 

go minic ar thuairimí faoi a dheacra nó a éasca atá siad agus bunaithe ar thuar faoina ‘luach’ i 

bpointí CAO 

▪ ceistíodh an córas reatha chun pointí bónais a thairiscint don mhatamaitic trí CAO. Ceapadh go 

bhfuil sé ag dul i bhfeidhm go mór ar an scoláire maidir leis an ualach oibre atá orthu, na roghanna 

níos leithne ábhar a dhéanann siad, na leibhéil a dhéanann siad agus a rannpháirtí atá siad in 

ábhair eile 
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▪ creideann go leor scoláirí gur chóir go mbeadh an Ghaeilge ina hábhar roghnach, ach leag cuid acu 

béim ar a thábhachtaí atá sé go mbeadh teagmháil éigin ag an scoláire leis an teanga. 

Plé maidir le struchtúr ag na seimineáir náisiúnta 

Ag na seimineáir náisiúnta, bhain an plé ar struchtúr le go leor réimsí, agus díríodh roinnt breithnithe 

ar an tionchar a bhíonn ag an struchtúr ar na deiseanna a bhíonn ag an scoláire fás agus forbairt a 

dhéanamh; bhain cuid den phlé le hathruithe ar struchtúir reatha a mholadh agus a mbeadh i gceist 

leis na hathruithe sin do scoileanna agus don chóras oideachais a aithint; bhain tuilleadh den phlé le 

cúrsaí sochaíocha níos leithne, amhail an aois ag a dtosaíonn an scoláire an scoil agus samhlacha a 

chonaic rannpháirtithe i ndlínsí eile  

Agus breithniú á dhéanamh ar an bhfad ba chóir a bheith sa tsraith shinsearach, cibé acu ba chóir go 

mbeadh rogha an scoláire an tsraith a chríochnú ag luas éagsúil nó nár chóir, cén réimse de 

chomhpháirteanna curaclaim ba chóir a bheith sa tsraith shinsearach, agus cibé acu an bhfuil taithí ba 

chóir a bheith ag gach scoláire nó nach bhfuil, bhí smaointe a tháinig chun cinn le linn an 

athbhreithnithe scoile le sonrú ag na seimineár náisiúnta freisin.  

Mar shampla: 

▪ mura mbeadh an t-ábhar chomh fairsing sin, d’fhéadfaí breathnú ar na topaicí ní ba ghrinne agus 

réimse ní ba leithne modheolaíochtaí a úsáid agus mar sin go gcabhrófaí leis an scoláire tuiscint ní 

ba dhoimhne a fháil ar réimse leathan scileanna. I gcás daoine eile, is ionann fairsinge an ábhair 

agus marcóir caighdeáin san ábhar agus mar sin níor fáiltíodh roimh an smaoineamh go laghdófaí 

fairsinge na n-ábhar. 

▪ léiríodh imní go dtarlaíonn sé uaireanta go ndírítear an scoláire an iomarca ar réimse amháin mar 

thoradh ar riachtanais tráthchláraithe agus mháithreánaithe (mar shampla, is minic a bhíonn 

teangacha i gceist le trí cinn de na seacht n-ábhar a ndéantar staidéar orthu don 

Ardteistiméireacht Bhunaithe) agus d’fhéadfadh sé nach mbeadh an scoláire láidir sa réimse sin 

nó nach mbeadh suim aige ann agus, dá dtarlódh a leithéid, go bhféadfadh sé go mbeadh easpa 

suime ag an scoláire ann. Cuireadh an t-ábhar imní seo in iúl sna haighneachtaí ríomhphoist a 

cuireadh chuig an athbhreithniú. 

Chuir roinnt pointí a rinneadh i rith na seimineár le smaointe a tháinig chun cinn san athbhreithniú 

scoile agus bhíothas in ann tuilleadh machnamh a dhéanamh leo ar struchtúr na sraithe sinsearaí. Mar 

shampla: 
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Fad na sraithe sinsearaí 

▪ ba cheart go mbeadh an rogha ag an scoláire cinneadh a dhéanamh faoin bhfad a chaitear ag 

déanamh na sraithe sinsearaí 

▪ d’fhéadfadh timthriall shinsearach éigeantach a mhairfeadh trí bliana an aois fágála scoile a ardú 

go mór mar gheall ar athruithe déimeagrafacha, agus an chuid is mó de pháistí cúig bliana d’aois 

agus iad ag tosú ar scoil anois 

▪ d’fhéadfadh sé go rachadh sé chun tairbhe do roinnt scoláirí go mbeadh rogha acu bliain amháin 

den tsraith shinsearach a dhéanamh agus aistriú ansin chuig printíseacht nó clár oiliúna agus 

fostaíocht 

Comhpháirteanna den churaclam 

▪ cé go bhféadfadh sé go mothódh an scoláire go raibh rud éigin fiúntach déanta aige le himeacht 

ama dá mbeadh córas modúlach bunaithe ar chreidiúintí ann, dá dtabharfaí faoin rogha seo a chur 

ar fáil, níor mór córas CAO a athrú go suntasach chun luach a thabhairt do raon agus cineálacha 

níos leithne foghlama agus bheadh tábhacht le maoirseacht sheachtrach a dhéanamh chun 

cothroime a chinntiú, faoi mar atá ann do ATF faoi láthair 

▪ ba cheart cuid de na gnéithe a bhaineann leis an idirbhliain (amhail an fhoghlaim ghníomhach agus 

idirdhisciplíneach; réimse leathan modheolaíochtaí foghlama agus réimse leathan bealaí chun an 

fhoghlaim a léiriú; taithí oibre; an fhorbairt shóisialta, mhothúchánach agus phearsanta) a 

chomhtháthú sa tsraith shinsearach ina hiomláine 

▪ dá ndéanfaí taithí de chineál na hIdirbhliana a chomhtháthú sa tsraith shinsearach ina iomláine, 

níor mhór go n-aithneofaí san iontráil chuig conairí tar éis na scoile (ardoideachas agus 

breisoideachas, printíseachtaí, tréimhsí oiliúna agus fostaíocht) luach na taithí ar bhealach éigin 

agus bheadh paraiméadair ag teastáil ó scoileanna le hoibriú iontu. Seachas sin, d’fhéadfadh sé go 

ndéanfaí deiseanna le haghaidh fás agus aibíocht chruthaitheach, chognaíoch, shóisialta agus 

phearsanta a thréigean de réir a chéile chun díriú ar na rudaí a dtabharfaí luach saothair ina dtaobh 

chun críocha phointí CAO  

▪ tá struchtúr reatha na sraithe sinsearaí, bunaithe an iomarca, ar an tuairim gurb é príomhchuspóir 

na sraithe sinsearaí rochtain ar ardoideachas. Ní mór réimse roghanna níos éagsúla, níos 

cothroime agus níos ionchuimsithí a thabhairt don scoláire 
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▪ is bealach eile a seachnófaí cúngú na sraithe sinsearaí ina feidhm roghnúcháin don ardoideachas 

go ndéanfadh gach scoláire a théann ar aghaidh chuig an ardoideachas bliain staidéir ghinearálta 

ar an tríú leibhéal sula ndéantar speisialtóireacht 

▪ d'fhéadfadh comhoibriú idir scoileanna (m.sh. trí bhraislí, múinteoirí sainréimsí ag obair idir dhá 

scoil bheaga, foghlaim ar líne) tacú le réimse leathan ábhar agus modúl a sholáthar go leanúnach 

don scoláire, go háirithe i gcás scoileanna beaga agus tuaithe 

▪ ní mór athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar an tsraith shinsearach agus ba cheart 

monatóireacht a dhéanamh ar bhonn comhleanúnach ionas go bhféadfaí freagairt go tráthúil ar 

dheiseanna agus ar dhúshláin nach rabhthas ag súil leo 

▪ pointe plé a tháinig chun cinn go minic ba ea nár mhór tacaíocht a thabhairt trí acmhainní agus 

bonneagar leordhóthanach d’aon athrú mór ar an struchtúr reatha. 

Ábhair, taithí oibre, agus scileanna saoil/folláine 

▪ téann sé chun tairbhe don scoláire rochtain a fháil ar an ngairmthreoir agus ar thaithí oibre bhríoch 

a bhféadfadh printíseacht, cúrsa oiliúna agus fostaíocht le linn na laethanta saoire agus ina dhiaidh 

sin a bheith i gceist leis. Bíonn am, acmhainní agus iarracht ó gach duine atá bainteach, go háirithe 

fostóirí, i gceist le go mbainfear é seo amach agus bíonn sé deacair ar scoileanna tuaithe é seo a 

dhéanamh mar gur lú éagsúlacht a bhíonn i láithreacha oibre/tionscail i mbailte beaga agus ní 

bhíonn na naisc iompair chomh maith sin 

▪ dá laghdófaí líon na n-ábhar a ndéanann an scoláire staidéar orthu agus mura gcuirfí modúil nó 

roghanna príomhábhair/mionábhair ar fáil leis, d’fhéadfadh sé go mbeadh iarmhairtí 

neamhbheartaithe ann, mar shampla, go laghdófaí teagmháil an scoláire leis na healaíona agus 

leis na hábhair phraiticiúla. Cuireadh in iúl in aighneachtaí ríomhphoist freisin go bhféadfadh sé 

go mbeadh speisialtóireacht luath mar thoradh air agus go bhféadfadh sé sin roghanna an scoláire 

a theorannú 

▪ léiríodh réimse tuairimí i ndáil le líon na n-ábhar/na modúl ar cheart don scoláire staidéar a 

dhéanamh orthu agus a fhairsinge agus a bheadh ábhair. 

▪ measadh go raibh dúshláin éagsúla ag baint le líon na n-ábhar a ndéanann an scoláire staidéar 

orthu agus le méid agus castacht an eolais agus na scileanna a fhorbraíonn sé, go háirithe i gcás 

na hArdteistiméireachta Bunaithe, mar shampla go n-éiríonn an scoláire atá faoi bhrú díspreagtha 

agus go mbíonn brú ar mhúinteoirí ‘teagasc de réir na scrúduithe’ nuair a bhreathnaítear ar sprioc 

deiridh an oideachais mar bhealach chun rochtain a fháil ar an oideachas tríú leibhéal amháin 
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▪ rinneadh moltaí ag seimineáir agus in aighneachtaí ríomhphoist maidir le hábhair a roinnt ina 

réimsí éigeantacha agus roghnacha (mar shampla matamaitic don saol agus matamaitic don 

staidéar breise). Rinneadh moladh den chineál céanna chun an Ghaeilge labhartha a spreagadh, is 

é sin, go mbeadh an teanga agus gné an chultúir éigeantach agus go dtairgfí an litríocht mar 

mhodúl roghnach breise 

▪ léiríodh imní in aighneachtaí ríomhphoist faoi líon na n-ábhar a laghdú agus an tionchar diúltach 

a d'fhéadfadh a bheith aige seo ar an nGaeilge éigeantach. Chuir roinnt grúpaí in iúl an tábhacht a 

bhaineann le stádas éigeantach na teanga a chothabháil agus chun an teanga labhartha a 

spreagadh, ba chóir go mbronnfaí marcanna ar an líofacht seachas ar an bhfoghlaim de 

ghlanmheabhair sa chomhpháirt labhartha. Dá gcuirfí sonraíochtaí T1 agus T2 i bhfeidhm sa tsraith 

shinsearach, faoi mar atá ann don tsraith shóisearach, moladh gur cheart go mbeadh ní ba mhó 

pointí CAO ag gabháil le sonraíocht T1.  

Peirspictíochtaí breise ar struchtúr: taighde idirnáisiúnta 

Fiosraítear in Upper Secondary Education in Nine Jurisdictions Overview Report (2017) cosúlachtaí agus 

éagsúlachtaí i struchtúr na meánscolaíochta sinsearaí i ndlínsí éagsúla. I bhfianaise an aiseolais atá ag 

eascairt as an athbhreithniú scoile, d’fhéadfadh sé go gcuirfí suim sna breithnithe thíos:  

Fad na sraithe sinsearaí 

Tá roinnt dlínsí ag bogadh i dtreo na solúbthachta maidir leis an méid ama a chaitheann an scoláire sa 

mheánscolaíocht shinsearach. Tá an tréimhse solúbtha san Fhionlainn (is féidir clár trí bliana a laghdú 

go dhá bhliain nó a shíneadh go ceithre bliana, le dó faoin gcéad de scoláirí ag déanamh idirbhliana), 

sa tSualainn (trí bliana nó níos mó), Ontario (is féidir dioplóma ceithre bliana a laghdú go dtí trí bliana 

nó a shíneadh go cúig bliana) agus san Ísiltír (féadfaidh scoláire tréitheach ar chonair acadúil réamh-

ollscoile an timthriall trí bliana a chríochnú in dhá bhliain).   

Comhpháirteanna den churaclam 

Agus breithniú á dhéanamh ar na comhpháirteanna curaclaim ar cheart go mbeadh rochtain ag gach 

scoláire orthu, tugtar faoi deara go bhfuil gnéithe éigeantacha litearthachta agus uimhearthachta ina 

ngnéithe comhsheasmhacha i ngach dlínse. I ndlínsí áirithe, lena n-áirítear an Fhrainc, Ontario, an Nua-

Shéalainn agus an tSualainn, téann an scoláire i dtreo na speisialtóireachta agus é ag dul chun cinn sa 

mheánscolaíocht shinsearach. Mar a bhfuil córas bunaithe ar chreidiúintí, amhail Ontario agus 

Queensland, úsáidtear cur chuige modúlach. Cruinníonn an scoláire creidiúintí le linn na 

meánscolaíochta sinsearaí agus tuairiscítear seo ar theastas nó dioplóma fágála scoile. Is gné 
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éigeantach de chláir ghairme san Fhionlainn, an Fhrainc, an Ísiltír agus an tSualainn é go ndéantar 

taithí oibre agus is gné éigeantach den chlár réamhghairme ATF in Éirinn í. 
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Nótaí achoimre ar struchtúr agus ar chomhpháirteanna curaclaim 

Bhí an plé ar an struchtúr bunaithe ar thrí phríomhcheist. Cá fad ar cheart go mairfeadh an tsraith 

shinsearach? Ar cheart go mbeadh solúbthacht ag scoláirí chun í a chur i gcrích ag luas difriúil? Cé na 

comhpháirteanna curaclaim ba cheart a chur ar fáil? 

Cuireadh tuairimí difriúla in iúl faoin bhfad ar cheart do scoláirí a chaitheamh sa tsraith shinsearach, 

ach maíodh ar an iomlán go raibh dhá nó trí bliana oiriúnach don chéim seo den oideachas. Cé gur 

dúradh go raibh trí bliana úsáideach do go leor scoláirí, moladh gur cheart go mbeadh rogha ag scoláirí 

ag an gcéim seo dá saol an tsraith shinsearach a chur díobh in imeacht dhá bhliain; í a leathnú go trí 

bliana; nó, má d’fheil sé dá riachtanais féin, fágáil i ndiaidh bliain amháin, agus an rogha acu filleadh 

ar an tsraith shinsearach nó ar bhreisoideachas níos deireanaí. Aontaíodh go ginearálta gur maith an 

smaoineamh é solúbthacht a thabhairt don scoláire le go bhféadfaí an tsraith shinsearach a chríochnú 

i dtréimhsí éagsúla ama. 

Seasadh le tábhacht na n-ábhar i rith an athbhreithnithe agus go bhfuil tábhacht le solúbthacht do 

scoláirí ábhair iomlána a chur le foghlaim a mhairfeadh tréimhse níos giorra i raon réimsí. D’úsáid 

rannpháirtithe an athbhreithnithe téarmaí difriúla chun cur síos a dhéanamh ar an bhfoghlaim sin a 

mhairfeadh tréimhse níos giorra. Úsáideadh an téarma ‘modúil’, a léiríonn seans cleachtais modúl 

reatha ar nós mhodúil na hIdirbhliana, modúil na hArdteistiméireachta Feidhmí agus nascmhodúil 

GCAT. D’úsáid roinnt rannpháirtithe an téarma ‘aonaid foghlama’; luaigh daoine eile ‘príomhábhair’ 

agus ‘mionábhair’. Pé teanga a úsáideadh, creidtear go bhfuil struchtúr reatha na sraithe sinsearaí 

ródhocht agus go bhfuil rogha ábhar an scoláire don Ardteistiméireacht Bhunaithe róshriantach. 

Moladh go rachadh sé chun tairbhe don scoláire go mbeadh rogha aige staidéar a dhéanamh ar ábhar 

ar feadh bliain nó dhó agus staidéar a dhéanamh ar níos lú ábhar.  

Léiríodh tuairimí difriúla faoi cé na comhpháirteanna curaclaim ba cheart a bheith éigeantach do gach 

scoláire, má ba cheart aon cheann a dhéanamh éigeantach, ach moladh Béarla/litearthacht, 

matamaitic/uimhearthacht agus scileanna saoil níos mó ná aon chuid eile. Moladh freisin mar 

chomhpháirteanna den churaclam litearthacht dhigiteach; litearthacht airgeadais; taithí oibre; 

oideachas sóisialta, pearsanta agus sláinte (oideachas caidrimh agus gnéasachta ina measc); oideachas 

saoránachta agus polaitiúil; an Ghaeilge; oideachas inbhuanaitheachta agus athraithe aeráide; cultúr 

agus ilchultúrachas; agus deiseanna d’fhoghlaim ildisciplíneach. Léiríodh dearcthaí éagsúla faoi ar 

cheart go mbeadh na réimsí sin roghnach nó éigeantach. Léiríodh dearcthaí éagsúla faoin nGaeilge a 

choinneáil mar ábhar éigeantach.  
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Conairí, cláir agus solúbthacht san athbhreithniú scoile 

Ba é an phríomhcheist a fiosraíodh maidir le conairí, cláir agus solúbthacht a mhéad conairí agus 

eispéiris foghlama oiriúnacha atá ar fáil do gach scoláire atá le tabhairt faoin tsraith shinsearach. 

D’fhiosraigh rannpháirtithe láidreachtaí agus teorainneacha na gconairí agus na gclár reatha in 

oideachas na sraithe sinsearaí; an cineál conairí atá ar fáil (acadúil, teicniúil, gairmiúil, proifisiúnta nó 

meascán de ghnéithe de gach ceann); an féidir nó ar chóir na conairí seo a chomhcheangal nó a 

imfhálú; agus an féidir suíomhanna éagsúla foghlama a úsáid.  

Léiríodh an méid seo a leanas sa phlé a rinneadh le linn an athbhreithnithe scoile agus a ndearna ITES 

anailís air: 

Na conairí atá ar fáil 

▪ cuireadh tuairimí difriúla in iúl maidir le cé acu atá bealaí oiriúnacha ar fáil do gach scoláire nó 

nach bhfuil, agus chuir roinnt scoileanna agus go leor tuismitheoirí in iúl go gceapann siad go bhfuil 

an tsraith shinsearach reatha ionchuimsitheach toisc go gcuireann sí cláir éagsúla ar fáil atá 

saincheaptha do riachtanais an scoláire agus éagsúlacht ábhar agus leibhéal ábhair 

▪ dúirt scoláirí nach bhfuil an tsraith shinsearach reatha oiriúnach do chách  

▪ measann formhór na scoileanna agus go leor scoláirí agus tuismitheoirí go bhfuil an tsraith 

shinsearach ródhírithe ar an bhfoghlaim acadúil agus ar an bhfoghlaim do scrúduithe 

▪ meastar go bhfuil an tsraith shinsearach dírithe níos mó ar an iontráil chuig an ardoideachas ná ar 

chonairí féideartha eile, ar nós printíseachtaí 

▪ feictear do roinnt scoileanna agus scoláirí gur gá conairí níos teicniúla/gairmiúla/cruthaithí a 

chomhtháthú sa tsraith shinsearach 

▪ mhol tuismitheoirí scileanna praiticiúla saoil agus forbairt phearsanta/shóisialta a leabú ar fud 

churaclam na sraithe sinsearaí, chomh maith le níos mó obair tionscadail agus praiticiúla a chur ar 

fáil chun níos mó scoláirí a spreagadh chun foghlaim acadúil, theicniúil, chruthaitheach agus 

ghairme a chur le chéile 

▪ d'aithin scoileanna an dúshlán a bhaineann leis an meas céanna a bhaint amach do chonairí atá 

dírithe ar ghairmeacha  

▪ molann scoileanna agus tuismitheoirí nár chóir scoláirí a roinnt ina rianta acadúla agus gairme go 

luath sa tsraith shinsearach agus chuir scoláirí an tuairim chéanna in iúl, cé gur chuir siad in iúl ar 
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bhealach difriúil é, nach raibh siad ag iarraidh go gcuirfí lipéad orthu féin ná ar a bpiaraí ar bhealaí 

áirithe 

▪ aithníodh bearnaí áirithe sa soláthar do fhoghlaimeoirí a bhfuil RSO acu, agus cuireadh béim ar an 

easpa leanúnachais do dhaoine óga a bhfuil taithí acu ar an tsraith shóisearach ar Chláir Foghlama 

Leibhéal 1 agus Leibhéal 2  

▪ dúirt roinnt scoláirí gur chóir go mbeadh an rogha ag an scoláire a bhfuil RSO aige an 

Ardteistiméireacht Bhunaithe a chomhlánú agus chuir siad in iúl nach amhlaidh a bhíonn sé i 

gcónaí i scoileanna speisialta. 

Comhcheangailte nó imfhálaithe? 

▪ ba léir go raibh tacaíocht ann don tsolúbthacht níos mó chun gnéithe éagsúla de chláir reatha a 

chur le chéile seachas conairí ar leith a bheith ann 

▪ d’fhéadfaí ábhair a dhéanamh in éineacht le modúil, taithí oibre agus foghlaim traschuraclaim dá 

mbeadh solúbthacht níos mó idir na cláir 

▪ moladh go ndéanfaí taithí foghlama de chineál na hIdirbhliana a chomhtháthú sa chuid eile den 

timthriall sinsearach, cé gur chuir roinnt múinteoirí agus scoláirí imní in iúl faoi sin freisin 

▪ moladh go gcomhtháthófaí roinnt buntáistí a bhaineann le cur chuige ATF sa ATB agus nach 

mbeadh deighilt chomh docht sin idir na cláir 

▪ ba mhaith le roinnt múinteoirí agus tuismitheoirí go mbeadh ní ba mhó conairí éagsúla sa tsraith 

shinsearach le go bhféadfadh an scoláire comhpháirteanna teicniúla, acadúla, gairmiúla, 

proifisiúnta agus cruthaitheacha a chomhcheangal 

Suíomhanna difriúla foghlama 

▪ aithníodh gurb í an taithí oibre le fostóirí an príomhshuíomh foghlama neamh-scoile 

▪ i measc na suíomhanna foghlama eile a luaigh scoileanna bhí na suíomhanna sin a bhaineann leis 

an idirbhliain, amhail rannpháirtíocht an phobail, obair dheonach, agus tionscnaimh shonracha 

amhail GAISCE, Nuálaithe Sóisialta Óga, agus cúrsaí ar líne amhail an tástáil teoirice do 

thiománaithe, pas sábháilte agus bia sábháilte 

▪ cé is moite de thaithí oibre, ní dhearna tuismitheoirí trácht ar shuíomhanna éagsúla foghlama 

▪ labhair scoláirí go dearfach faoi theorainneacha luaineacha idir an scoil agus suíomhanna eile 

foghlama le linn na hIdirbhliana. 
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Agus na cláir atá á dtairiscint i scoileanna faoi láthair á bplé, rinneadh na breithnithe seo a leanas.  

An Idirbhliain 

Cheap múinteoirí, tuismitheoirí agus scoláirí gur gné dhearfach den tsraith shinsearach í an Idirbhliain. 

Áirítear na nithe seo a leanas leis na buntáistí a luaigh múinteoirí agus tuismitheoirí: 

▪  an éagsúlacht taithí foghlama a bhíonn ag an scoláire le linn na bliana 

▪ an deis a fhaigheann sé réimsí éagsúla ábhair a shampláil 

▪ deiseanna chun raon leathan scileanna a fhorbairt 

▪ an taithí oibre agus an deis gairmeacha féideartha a bhlaiseadh 

▪ an réimse bealaí a léiríonn an scoláire an fhoghlaim a rinne sé 

▪ is mór ag múinteoirí agus tuismitheoirí go háirithe na deiseanna a bhíonn ag daoine óga le linn na 

hIdirbhliana aibíocht phearsanta agus raon leathan scileanna pearsanta agus idirphearsanta a 

fhorbairt. 

Níor cuireadh ceisteanna ar scoláirí faoi chláir shonracha agus luaigh cuid acu an Idirbhliain agus chuir 

siad tuairimí in iúl nach raibh le sonrú chomh mór sin san aiseolas ó mhúinteoirí agus ó thuismitheoirí, 

mar shampla: 

▪ deiseanna chun cairdeas a dhoimhniú agus cairdeas nua a chothú agus caidrimh le múinteoirí a 

neartú 

▪ na modheolaíochtaí éagsúla teagaisc a úsáidtear san Idirbhliain  

▪ na teorainneacha luaineacha idir an scoil agus suíomhanna eile foghlama 

▪ taithí luachmhar sa saol a bheadh ábhartha ina saol sa todhchaí tar éis na scoile.  

Luaigh múinteoirí freisin roinnt dúshlán a bhaineann leis an Idirbhliain, lena n-áirítear: 

▪ deacrachtaí sa phleanáil, leanúnachas agus dul chun cinn agus deighilt san fhoghlaim de bharr 

turais rialta, asláithreacht agus raon leathan gníomhaíochtaí a chuireann isteach ar an amchlár  

▪ inspreagadh níos ísle sa scoláire, rud a bhain leis an easpa measúnuithe foirmiúla dar le roinnt 

scoileanna. 

Mhol tuismitheoirí gur chóir go mbeadh luach ní ba mhó ar an raon leathan foghlama agus 

gnóthachtála san Idirbhliain. Léirítear léargais den chineál céanna sa taighde ar an Idirbhliain. Tá níos 
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mó eolais sa pháipéar ón Ionad Taighde Oideachais What do we know about Transition Year? Looking 

to the Future by Dr Aidan Clerkin (CNCM, 2018). Tugtar breac-chuntas i gCaibidil 4 ar bhreithnithe 

maidir le measúnú, tuairisciú, agus aistrithe san Idirbhliain.  

An Ardteistiméireacht Fheidhmeach 

Léirigh múinteoirí, tuismitheoirí agus scoláirí tuairimí dearfacha ar an iomlán ar Chlár na 

hArdteistiméireachta Feidhmí agus bhí go leor cosúlachtaí idir na buntáistí a tháinig chun cinn i ndáil 

leis an Idirbhliain agus ATF Áirítear na nithe seo a leanas ar na gnéithe dearfacha a aithníodh: 

▪ cur chuige scoláire-lárnach  

▪ éagsúlacht modheolaíochtaí ranga  

▪ scileanna fairsinge a fhorbairt 

▪ béim ar thascanna leanúnacha agus ar obair thionscadail/phraiticiúil le haiseolas rialta  

▪ méid níos lú sna ranganna 

▪ socrúcháin taithí oibre mar bhonn le roghanna gairme  

▪ scileanna saoil a fhorbairt agus ullmhúchán do shaol na hoibre.  

Aithníodh na gnéithe seo mar ghnéithe ríthábhachtacha chun rannpháirtíocht, tinreamh agus 

coinneáil a fheabhsú agus chun muinín agus dearcadh go raibh rud éigin fiúntach ar bun ag an scoláire 

a chothú 

Luaigh múinteoirí, tuismitheoirí agus scoláirí roinnt dúshlán a bhaineann le ATF, lena n-áirítear: 

▪ stiogma agus easpa aitheantais don chlár agus don cháilíocht 

▪ ábhar as dáta atá mar chuid den chlár agus fadhbanna le forluí agus athrá 

Luaigh múinteoirí na pointí seo a leanas freisin:  

▪ ráta íseal glactha an chláir agus an drogall atá ar scoileanna áirithe an clár a thairiscint mar gheall 

ar an droch-cháil atá air agus an tuiscint atá ann go bhfuil sé dírithe ar chohórt áirithe scoláirí 

Áirítear leis na tuairimí eile a chuir scoláirí in iúl: 

▪ imní go gcaitear ar bhealach difriúil leis an scoláire a roghnaíonn ATF a dhéanamh 

▪ imní nach bhfuil dóthain dúshláin chognaíoch sa chlár. 
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Léirítear léargais den chineál céanna sa taighde ar Clár na hArdteistiméireachta Feidhmí. Le haghaidh 

tuilleadh faisnéise féach Páipéar Plé na hInstitiúide Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta Leaving 

Certificate Applied Discussion Paper (ITES/CNCM, 2018) Tugtar breac-chuntas i gCaibidil 4 ar 

bhreithnithe maidir le measúnú, tuairisciú, agus aistrithe san Ardteistiméireacht Fheidhmeach.  

Gairmchlár na hArdteistiméireachta 

Léirigh múinteoirí, tuismitheoirí agus scoláirí tuairimí dearfacha ar an iomlán ar Ghairmchlár na 

hArdteistiméireachta agus bhí go leor cosúlachtaí idir na buntáistí a tháinig chun cinn i ndáil leis an 

Idirbhliain, ATF agus GCAT. Áirítear na nithe seo a leanas ar na gnéithe dearfacha a aithníodh: 

▪ taithí oibre agus ullmhúchán do shaol na hoibre  

▪ taithí phraiticiúil sa saol a rachadh chun tairbhe don scoláire tar éis na scoile (tuismitheoirí agus 

scoláirí) 

▪ an réimse leathan scileanna a fhorbraítear leis na nascmhodúil agus an phunann/an t-agallamh 

(tuismitheoirí/scoláirí) 

Luaigh múinteoirí, tuismitheoirí agus scoláirí roinnt dúshlán a bhaineann le Gairmchlár na 

hArdteistiméireachta, lena n-áirítear: 

▪ srianta ar an rochtain ar GCAT bunaithe ar ghrúpaí/meascán ábhar lena gcuirtear scoláire as an 

áireamh a bheith incháilithe chun tairbhe a bhaint as na nascmhodúil murach sin  

▪ an srian ar an uasmhéid pointí is féidir a bhronnadh ar scoláire as pas le gradam a bhaint amach 

in GCAT, rud, dar le daoine áirithe, a íslíonn stádas GCAT agus a fhágann nach roghnaíonn mórán 

scoláirí tréitheacha an clár.  

Luaigh múinteoirí freisin an easpa aitheantais shoiléir shainmhínithe don chlár, a mbreathnaítear air 

mar ábhar i scoileanna faoi láthair. Tugtar breac-chuntas i gcaibidil 4 ar bhreithnithe maidir le 

measúnú, tuairisciú, teastasú agus aistrithe i nGairmchlár na hArdteistiméireachta. 

An Ardteistiméireacht Bhunaithe 

Labhair múinteoirí agus tuismitheoirí go dearfach faoi réimsí éagsúla den Ardteistiméireacht 

Bhunaithe lena n-áirítear: 

▪ éagsúlacht na n-ábhar atá ar fáil don scoláire  



   
 

57 

▪ chuir tuismitheoirí béim air go dtugann an curaclam dúshlánach scileanna luachmhara saoil dá 

bpáistí don todhchaí.  

Leag go leor múinteoirí béim ar na nithe seo a leanas freisin:  

▪ leibhéil éagsúla ábhar a sholáthar chun éascú a dhéanamh ar fhoghlaim agus ar ghnóthachtáil an 

scoláire ag leibhéil éagsúla cumais 

▪ fairsinge na n-ábhar a ndéantar staidéar orthu, tugann sé roghanna don scoláire sa todhchaí. 

Níor cuireadh ceist shonrach ar scoláirí faoi na cláir aonair ach agus iad ag labhairt faoina dtaithí 

fhoriomlán ar an tsraith shinsearach, leag siad béim ar roinnt gnéithe dearfacha den 

Ardteistiméireacht Bhunaithe, lena n-áirítear: 

▪ an éagsúlacht ábhar atá ar fáil 

▪ deiseanna chun speisialtóireacht a dhéanamh agus fo-thacar de na hábhair is mó a bhfuil spéis 

acu iontu a roghnú, rud a mheas siad a chuir lena rannpháirtíocht agus a thug tuiscint níos 

doimhne dóibh  

▪ forbairt phearsanta agus shóisialta i ndáil leis an bhféintuilleamaí, an bhainistíocht ama, 

eagrúchán, agus scileanna staidéir 

▪ caidreamh aibí measúil a fhorbairt le múinteoirí 

▪ múinteoirí atá díograiseach agus a chabhraíonn leis an scoláire foghlaim a nascadh leis an saol/le 

samplaí sa saol, cé gur measadh nach raibh am ann i gcónaí na naisc seo a fhiosrú go hiomlán.  

Luaigh múinteoirí, tuismitheoirí agus scoláirí roinnt dúshlán a bhaineann leis an Ardteistiméireacht 

Bhunaithe, lena n-áirítear: 

▪ easpa ullmhúcháin don saol tar éis na scoile 

▪ brú agus strus a bhaineann leis an ualach ama/oibre/curaclaim agus an chaoi a dtéann sé i 

bhfeidhm ar an scoláire thar na seacht n-ábhar agus ar na múinteoirí agus iad ag iarraidh an cúrsa 

a chríochnú 

▪ cur chuige amháin do chách, rud a chiallaíonn nach bhfaigheann go leor scoláirí deis raon iomlán 

a gcuid scileanna agus láidreachtaí a léiriú 

▪ luaigh roinnt scoileanna agus formhór na dtuismitheoirí agus na scoláirí an faillí a dhéantar ar 

scileanna níos leithne (i modheolaíochtaí teagaisc, foghlaim, measúnú agus tuairisciú) agus ar na 
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bealaí éagsúla chun an fhoghlaim a thaispeáint nach dtugtar luach saothair ina dtaobh faoi láthair 

i scrúduithe deiridh agus tionscadail/scrúduithe praiticiúla/béaltrialacha 

▪ luaigh roinnt scoileanna agus go leor tuismitheoirí agus scoláirí neamhleanúnachas le gnéithe den 

tsraith shóisearach agus den idirbhliain, go háirithe an cúngú a dhéantar ar an réimse 

modheolaíochtaí teagaisc a úsáidtear agus bealaí a úsáidtear chun an fhoghlaim a léiriú 

▪ d'aithin tuismitheoirí gur fadhb é an easpa luacha a bhaineann le hábhair nach ndéantar scrúdú 

orthu. 

Agus na dúshláin thuas á leathnú tuilleadh, chuir scoláirí imní in iúl maidir leis na nithe seo a leanas: 

▪ meabhairshláinte daoine óga 

▪ an brú ama a fhágann gur gá don scoláire tarraingt siar ó ghníomhaíochtaí spóirt agus sóisialta 

▪ an easpa deiseanna don chruthaitheacht agus chun grá don fhoghlaim a fhorbairt taobh amuigh 

den siollabas 

▪ an easpa ábharthachta dá saol sa todhchaí atá i gceist le go leor de na hábhair a ndéantar staidéar 

orthu 

Chuir scoláirí réimse tuairimí in iúl faoi leibhéil difriúla ábhar a sholáthar: 

▪ ceapann cuid acu go ndéanann sé éascú ar an bhfoghlaim agus ar ghnóthachtáil do scoláire ag a 

bhfuil leibhéil éagsúla cumais 

▪ ceapann roinnt díobh go gcailltear spreagadh agus féinmhuinín dá bharr agus go mbíonn brú 

fanacht leis an ardleibhéal mar gheall ar eagla go gceapfaí nach bhfuil duine chomh cliste má 

táthar ag tabhairt faoi ábhar ag an ngnáthleibhéal 

Tugtar breac-chuntas i gcaibidil 4 ar bhreithnithe maidir le measúnú, tuairisciú, teastasú agus aistrithe 

san Ardteistiméireacht Bhunaithe. 

Pléití maidir le conairí, cláir agus solúbthacht ag seimineáir náisiúnta 

Ag na seimineáir náisiúnta, bhí pléití maidir le go leor réimsí, agus díríodh roinnt breithnithe ar an 

tionchar a imríonn an leibhéal solúbthachta nó dolúbthachta sna conairí agus sna cláir atá ar fáil ar na 

deiseanna a bhíonn ag an bhfoghlaimeoir le fás agus forbairt a dhéanamh; díríodh roinnt ar athruithe 

a mholadh ar chonairí agus cláir reatha agus cad a bheadh i gceist leis na hathruithe sin do scoileanna 

agus don chóras oideachais; bhain tuilleadh le cúrsaí sochaíocha níos leithne, cosúil le stair na hÉireann 
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ag soláthar cosán gairme do scoláirí. Agus machnamh á dhéanamh ar cé chomh hoiriúnach is atá na 

conairí agus an taithí foghlama atá ar fáil do gach scoláire atá ag tabhairt faoin tsraith shinsearach, 

léiríodh go leor smaointe a tháinig chun cinn i rith an athbhreithnithe scoile i rith na seimineár 

náisiúnta.  

Mar shampla: 

▪ an tábhacht atá le gairmthreoir le cabhrú leis an scoláire cosáin oiriúnacha a fhiosrú  

▪ an easpa conaire do scoláirí le riachtanais speisialta oideachais suntasacha 

▪ an tionchar diúltach atá ag an díriú foriomlán acadúil, scrúdaithe san Ardteistiméireacht Bhunaithe 

ar fhorbairt phearsanta na scoláirí  

▪ níl an meas céanna ar an ATF. Rinneadh díospóireacht faoi cibé ar ceist shochaíoch í seo, áit ina 

meastar gurb é an rath nó an éacht is mó atá duine in ann a bhaint amach ná dul ar aghaidh chuig 

ionad tríú leibhéal acadúil, nó an mar gheall ar easpa bealaí dul chun cinn do scoláirí a dhéanann 

ATF é. 

Chuir roinnt pointí a rinneadh i rith na seimineár le smaointe a d’eascair as an athbhreithniú scoile 

agus bhíothas in ann tuilleadh machnamh a dhéanamh leo ar chonairí, ar chláir agus ar an tsolúbthacht 

sa tsraith shinsearach. Mar shampla: 

▪ an gá le struchtúr níos solúbtha a bhfuil an scoláire ina lár seachas an clár a bheith ina lár 

▪ an gá le clár nó curaclam aonair a ionchorpraíonn na gnéithe is fearr den tsraith shinsearach reatha 

fad is a cheadaítear conairí agus comhpháirteanna curaclaim éagsúla laistigh de 

▪ sainaithníodh an fiúntas a bhaineann le luach a chur ar thaithí cosúil leis an Idirbhliain ar fud na 

sraithe sinsearaí ar fad. Cuireadh roinnt imní in iúl go lagófaí na saintréithe sainiúla a chuireann 

luach leis an Idirbhliain dá ndéanfaí an Idirbhliain a chumasc leis an tsraith shinsearach  

▪ Faigheann scoláirí taithí éagsúil ar an Idirbhliain ag brath ar an gcomhthéacs scoile, rud a 

threisíonn míbhuntáiste. Pléadh treoirlínte caighdeánaithe don Idirbhliain le cabhrú le cothroime 

▪ rinneadh díospóireacht ar éifeachtacht na hIdirbhliana chun scoláirí a réiteach don tsraith 

shinsearach agus ina dhiaidh 

▪ ba cheart foghlaim lasmuigh den láthair lena n-áirítear taithí oibre agus suíomhanna foghlama eile 

a fhiosrú, lena n-áirítear breisoideachas, gairmoiliúint nó cuairt a thabhairt ar cheantair 

Ghaeltachta mar bhealach chun an fhoghlaim a bhfuil luach uirthi sa tsraith shinsearach a leathnú 
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▪ an gá le conair chruthaitheach nó bunaithe ar na healaíona 

▪ an gá atá le claonadh dearfach maidir leis an bhfoghlaim ar feadh an tsaoil a fhorbairt  

▪ deiseanna dara seans do scoláirí  

▪ conairí gairme a fhorbairt. Rinneadh moltaí i dtaca le samhail na Gearmáine maidir le 

printíseachtaí a ghlacadh agus níos mó nasc leis an tionscal a spreagadh. Luadh an tsamhail P-Tech 

mar bhealach amháin chun tabhairt faoi oideachas teicniúil agus STEM a bhféadfadh suim a bheith 

iontu 

▪ bhíothas ag lorg aitheantais i lear mór plé ar ár stair sa réimse seo agus rinneadh tagairt do chláir 

VPT agus do choláistí teicniúla mar iarrachtaí chun conairí gairme a fhiosrú san am a caitheadh a 

raibh geiteonna agus easpa cothroime i dtaithí agus i dtorthaí na sraithe sinsearaí mar thoradh air 

▪ pléadh an cheist maidir le méid, láthair agus stádas DEIS scoileanna i ndáil leis na dúshláin a bhíonn 

ag an gcomhthéacs áitiúil chun an aidhm maidir le rogha leathan a thairiscint don scoláire a bhaint 

amach. 

▪ na dúshláin a bhaineann le tacaíocht a fháil ón tionscal do thaithí oibre agus dul ar aghaidh chuig 

fostaíocht  

▪ sna haighneachtaí ríomhphoist, bhí béim ar an ngá atá le conairí do bhealaí seachas iontráil 

dhíreach chuig tríú leibhéal cosúil le printíseachtaí, cúrsaí oiliúna agus gairmoiliúint. 

Peirspictíochtaí breise ar chonairí: taighde idirnáisiúnta 

Fiosraítear in Upper Secondary Education in Nine Jurisdictions Overview Report (2017) cosúlachtaí agus 

éagsúlachtaí sa bhealach a sholáthraíonn dlínsí éagsúla conairí, cláir agus solúbthacht san 

mheánscolaíocht shinsearach. I bhfianaise an phlé a d’eascair as an athbhreithniú scoile, b’fhéidir go 

mbeadh suim ar leith sa mhéid thíos i gcomhthéacs na hÉireann. 

Conairí níos solúbtha agus níos éagsúla? 

Léiríodh roinnt frustrachais san athbhreithniú scoile le dolúbthacht na sraithe sinsearaí reatha; agus 

an gradam agus an stiogma a bhaineann le cláir, ábhair agus bealaí áirithe chun foghlaim a thaispeáint; 

agus na srianta ar rogha an scoláire a chuireann scoláirí i dtreo cláir/conairí imfhálaithe, ionas go 

mbeidh sé deacair ag scoláirí cineálacha éagsúla foghlama a mheascadh (ar a dtugtar acadúil, 

teicneolaíoch, ealaíonta/cruthaitheach, gairme agus gairmiúil go ginearálta).  
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▪ tá raon conairí ar fáil sna hocht dlínse a ndéantar scrúdú orthu, lena n-áirítear acadúil ginearálta, 

teicneolaíoch, teicniúil, gairmiúil, gairme, feidhmeach agus/nó conairí agus cáilíochtaí praiticiúla. 

I bhformhór dlínsí, is féidir leis an scoláire staidéar a dhéanamh i dtreo printíseachta  

▪ tá gluaiseacht i dtreo solúbthachta níos mó lasmuigh de chláir agus conairí imfhálaithe le feiceáil 

san Fhionlainn, san Ísiltír, as Fhrainc, in Ontario, in Queensland agus i Sasana. Féadfaidh scoláirí 

gnéithe éagsúla a mheascadh nó bogadh idir cláir, ionas nach dtéann siad i bhfostú i gconair nó le 

meascán de chúrsaí a chinneann siad nach n-oireann dá riachtanais foghlama agus/nó an 

ceann/na cinn scríbe a theastaíonn uathu a shroicheadh 

▪ Dírítear in Queensland agus sa Nua-Shéalainn ar chonairí níos oiriúnaithe, níos solúbtha a 

thairiscint. Leagtar béim sa Nua-Shéalainn ar chonairí ábhartha a bhfuil an scoláire ina lár a 

fheabhsú, a fhreagraíonn do riachtanais éagsúla an scoláire 

▪ bhí conairí gairme go mór i gceist san Fhionlainn, sa Fhraince, sa Nua-Shéalainn, san Ísiltír agus in 

Ontario. Tá glacadh láidir le cláir ghairme san Fhionlainn, sa Fhrainc agus sa Nua-Shéalainn5 agus 

táthar ag díriú in Queensland faoi láthair ar a gconairí gairme a láidriú. 

▪ tarlaíonn foghlaim i réimse áiteanna i bhformhór na ndlínsí seo. Féadfaidh an scoláire cuid dá 

chuid staidéir a dhéanamh san ionad oibre, sa phobal áitiúil agus/nó i soláthraí seachas an scoil, 

cosúil leis an ionad printíseachta, soláthraí teicniúil nó breisoideachais nó i scoil eile a thairgeann 

cúrsa ar leith ar mian leo staidéar a dhéanamh air 

▪ cinneann an scoláire agus na tuismitheoirí, go minic le tacaíocht ó mhúinteoirí, agus ó 

threoirchomhairleoirí nó comhairleoirí seachtracha i roinnt dlínsí, an chonair a ghlacfaidh an 

scoláire trína mheánscolaíocht shinsearach. I gcuid mhaith dlínsí, Queensland, Ontario, an 

Fhionlainn, an Ísiltír agus Sasana san áireamh, tá pleananna oideachais nó cláir staidéir 

mheánscolaíochta sinsearaí ar leith ag gach scoláire 

▪ éascaítear deiseanna dara seans do dhaoine fásta agus daoine óga ar mian leo filleadh ar an 

meánscolaíocht shinsearach agus é a chríochnú in go leor dlínsí, lena n-áirítear an Fhionlainn, an 

Fhrainc ar réimse bealaí. San Fhionlainn, is féidir le foghlaimeoirí fásta clárú i sé ‘ardscoil phobail’ 

a thairgeann meánscolaíocht shinsearach ghinearálta agus an scrúdú máithreánaithe. San Fhrainc, 

is féidir le scoláirí idir 16 agus 25 bliain d’aois a bhfuil an t-oideachas fágtha acu clárú ar chonair 

meánscolaíochta sinsearaí d’fhonn cáilíocht a bhaint amach.  

 

                                                           
5 Níl staitisticí maidir leis an líon daoine a thugann faoi chláir gairme san Ísiltír agus in Ontario ar fáil. 
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Nótaí achoimre ar chonairí, cláir agus solúbthacht 

Ba é an phríomhcheist a fiosraíodh maidir le conairí, cláir agus solúbthacht a mhéad conairí agus 

eispéiris foghlama oiriúnacha atá ar fáil do gach scoláire atá le tabhairt faoin tsraith shinsearach. 

Cuireadh tuairimí difriúla in iúl maidir le hoiriúnacht na gconairí agus na n-eispéireas foghlama atá ar 

fáil do scoláirí. Sainaithníodh an iliomad láidreachtaí a bhaineann leis na cláir reatha i rith an 

athbhreithnithe seo, lena n-áirítear deiseanna saibhre chun teacht in inmhe agus forbairt go pearsanta 

i rith na hIdirbhliana; an réimse leathan ábhar atá ar fáil san Idirbhliain agus san Ardteistiméireacht 

Bhunaithe, réimsí nua ábhar a tugadh isteach don ATB ina measc; na modúil atá ar fáil in GCAT agus 

san Ardteistiméireacht Fheidhmeach agus na deiseanna taithí oibre san Idirbhliain, Ardteistiméireacht 

Fheidhmeach agus GCAT. 

Sainaithníodh dúshláin freisin, ina measc an easpa rochtana ar fhoghlaim theicniúil, ghairme, 

chruthaitheach agus ghairmiúil; an iomarca béime ar chonair amháin (ATB); easpa solúbthachta chun 

gnéithe de chláir dhifriúla a chur le chéile; nach bhfuil conaire leantach ar fáil don scoláire a thugann 

faoi chláir Foghlama Leibhéal 1 agus Leibhéal 2 sa tsraith shóisearach; agus nach bhfuil dóthain 

tacaíochtaí ann do dhul chun cinn scoláirí chuig raon conairí sa todhchaí, le béim rómhór ar dhul chun 

cinn go dtí an tríú leibhéal. Measadh go raibh solúbthacht níos mó chun go bhféadfadh an scoláire 

tabhairt faoi chonairí difriúla tríd an tsraith shinsearach inmhianaithe.  
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Plé ar fholláine agus ar ionchuimsiú san athbhreithniú scoile  

Ba iad na príomhcheisteanna a fiosraíodh i ndáil le hionchuimsiú: 

▪ an gcuireann an teagasc agus foghlaim sa tsraith shinsearach ar chumas gach scoláire a lánchumas 

a bhaint amach? 

▪ faoi láthair, cé chomh huileghabhálach is atá an tsraith shinsearach, dar libh, i ndáil le gach cúlra, 

bua agus cumas?  

▪ cén chaoi a gcinnteoimis amach anseo go gcabhraíonn oideachas na sraithe sinsearaí le gach 

scoláire a lánchumas a bhaint amach? 

Tugadh le fios i bplé i rith an athbhreithnithe scoile, de réir anailís a rinne an ITES, tuairimí measctha 

maidir le chomh mór is atá an tsraith shinsearach cuimsitheach ar gach cúlra, bua agus cumas: 

▪ chonacthas go raibh tionchar dearfach ag an soláthar clár, conairí, ábhar, taithí agus modhanna 

teagaisc agus measúnaithe ar fholláine an scoláire agus gur bhreisigh agus gur thacaigh sé le 

hionchuimsiú 

▪ luadh aeráid na scoile mar thoisc a bhreisigh ionchuimsiú (tuismitheoirí agus múinteoirí) 

▪ ceapann scoláirí, tuismitheoirí agus múinteoirí go gcuireann an idirbhliain go mór le folláine an 

scoláire ach léiríodh imní maidir le bacainní airgeadais do rannpháirtíocht scoláirí ó chúlraí 

socheacnamaíocha níos ísle 

▪ meastar go bhfuil gairmthreoir ina tacaíocht thábhachtach don fholláine (tuismitheoir agus 

múinteoirí) 

▪ leag múinteoirí béim ar an tábhacht a bhaineann le cúram tréadach, tacaíocht foghlama, agus 

meantóireacht d’fholláine an scoláire, agus as na réimsí seo, leag scoileanna níos lú béim níos lú 

ar thacaíocht foghlama 

▪ measann múinteoirí agus scoláirí go gcuireann teagasc ardchaighdeáin go suntasach le folláine 

scoláire  

▪ mheas scoláirí go bhfuil tábhacht ar leith le modhanna teagaisc éagsúla, lena n-áirítear foghlaim 

phiara agus bealaí éagsúla chun a bhfoghlaim a thaispeáint i dtaobh tionchar dearfach a imirt ar a 

bhfoghlaim agus a bhfolláine 
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▪ cheap scoláirí nuair a cheanglaítear ábhar le taithí agus samplaí ón saol i ndáiríre, nuair a dhéantar 

difreáil sa seomra ranga, tástáil agus dul siar rialta agus nuair a bhíonn am acu le hidirghníomhú 

le cairde agus leis an teaghlach agus nuair a ghlacann siad páirt i ngníomhaíochtaí fóillíochta agus 

spóirt go gcuireann na rudaí sin lena bhfoghlaim agus lena bhfolláine 

▪ cheap formhór tuismitheoirí, scoláirí agus múinteoirí go raibh drochthionchar ag an 

Ardteistiméireacht Bhunaithe, go háirithe an díriú ar scrúduithe deiridh, ar fholláine an scoláire, 

cé gur ceapadh gur chuir roinnt gnéithe den chlár le haibíocht, teacht aniar agus féinbhainistíocht 

▪ mhol múinteoirí, scoláirí agus tuismitheoirí gur fearr a oireann an córas dóibh siúd atá go maith 

ag scrúduithe agus atá dírithe níos mó ar scríbhneoireacht seachas an fhoghlaim a thaispeáint go 

praiticiúil 

▪ ceapadh gur chuir an chaoi a mbíonn siad ag brath ar scrúduithe scríofa, sách fada srian ar 

chuimsiú roinnt scoláirí a bhfuil buanna eile acu 

▪ cheap roinnt daoine go raibh an córas reatha i bhfabhar an scoláire a raibh buntáiste 

socheacnamaíoch aige, mar gheall ar an gcultúr ‘dianteagaisc’ ag réiteach le haghaidh scrúdaithe 

agus mhol tuismitheoirí gur gá tuilleadh a dhéanamh chun tacú leis an scoláire atá faoi 

mhíbhuntáiste oideachais agus sóisialta 

▪ go minic ní bhaineann an scoláire a mhaítear atá acadúil an tairbhe iomlán as an 

Ardteistiméireacht Bhunaithe reatha mar nach bhfaigheann sé dóthain deiseanna chun réimse 

iomlán scileanna a fhorbairt a theastaíonn uaidh don oideachas tríú leibhéal mar thoradh ar a 

bheith ag brath an iomarca ar scrúduithe deiridh chun gnóthachtáil a mheas agus a theastasú 

▪ d’ardaigh múinteoirí agus roinnt tuismitheoirí imní go mb’fhéidir nach bhfuil an tsraith 

shinsearach reatha ag freastal ar riachtanais gach scoláire Luadh go háirithe scoláirí ag a bhfuil 

riachtanais speisialta oideachais, scoláirí ar teanga bhreise é an Béarla dóibh agus scoláirí ó phobal 

an Lucht Siúil 

▪ mhol roinnt tuismitheoirí go dteastaíonn cuir chuige níos sainiúla ó scoláirí a bhfuil riachtanais 

speisialta oideachais níos casta acu 

▪ luaigh scoileanna roinnt dúshlán chun ionchuimsiú a bhaint amach lena n-áirítear easpa 

acmhainní, méideanna móra ranganna agus dúshláin ag difreáil ábhar cúrsa agus/nó ag nascadh 

ábhar cúrsa leis an domhan agus le saol an scoláire  

▪ mhol scoláirí nach n-áirítear agus nach bhfreastalaítear i gceart orthu siúd ar fearr leo foghlaim 

phraiticiúil agus ghairme. Ionas go mbeidh an curaclam níos cuimsithí, mhol scoláirí rochtain níos 



   
 

65 

mó a sholáthar ar na cineálacha foghlama a thacaíonn le scoláirí ar mian leo rochtain a fháil ar 

phrintíseachtaí, cúrsaí oiliúna agus fostaíocht 

▪ measadh go raibh tionchar diúltach ag an líon ábhar a ndéantar staidéar orthu agus an méid ábhair 

i ngach ábhar ar fholláine an scoláire. 

 

 

Plé maidir le folláine agus ionchuimsiú ag na seimineáir náisiúnta 

Ag na seimineáir náisiúnta, bhí plé ar go leor réimsí leathana, agus plé ag fiosrú tosca a bhreisíonn nó 

a laghdaíonn folláine an scoláire agus an mhúinteora; agus moltaí le haghaidh sraith shinsearach níos 

cuimsithí. Agus machnamh á dhéanamh ar cé chomh cuimsitheach de gach cúlra, bua agus cumas atá 

an tsraith shinsearach agus a mhéid is a chumasaíonn sí gach scoláire chun a chumas iomlán a bhaint 

amach, léiríodh go leor smaointe a tháinig chun cinn i rith an athbhreithnithe scoile i rith na seimineár 

náisiúnta.  

Mar shampla: 

▪ bhí caidrimh idir an scoláire agus an múinteoir ag croílár na bpléití folláine agus 

idirghníomhaíochtaí dearfacha sa seomra ranga mar bhunús le folláine an scoláire agus an 

mhúinteora 

▪ ceapadh go raibh roghanna don scoláire chun foghlaim acadúil, teicniúil, gairme, cruthaitheach 

agus gairmiúil agus scileanna saoil níos cuimsithí le haghaidh gach bua agus cumas 

▪ ardaíodh mar shaincheist an easpa roghanna don tsraith shinsearach do scoláirí atá i mbun na 

sraithe sóisearaí faoi láthair ag leibhéal a haon agus a dó  

▪ plé maidir leis an idirghníomhaíocht idir modhanna measúnaithe agus folláine agus ionchuimsiú 

an scoláire 

Chuir roinnt pointí a rinneadh i rith na seimineár le smaointe a d’eascair as an athbhreithniú scoile 

agus bhíothas in ann tuilleadh machnamh a dhéanamh leo ar chonairí, ar chláir agus ar an tsolúbthacht 

sa tsraith shinsearach. Mar shampla: 
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Ionchuimsiú, folláine agus struchtúir 

▪ moladh líon níos lú ábhar agus/nó roghanna chun mionábhair, gearrchúrsaí nó modúil a 

chomhlánú mar bhealach amháin chun riachtanais gach scoláire a shásamh 

▪ b’fhéidir go mbreiseofaí folláine scoláire trí níos lú a fhoghlaim go grinn seachas curaclam leathan 

a fhoghlaim go scaoilte, ach ní éascaíonn cúrsaí agus téacsleabhair móra é seo 

▪ d’fhéadfadh am agus deiseanna le foghlaim fúthu féin folláine scoláire a bhreisiú. Pléadh modúil 

chreidiúnaithe san fholláine, mar shampla scileanna staidéir agus cúram a ghlacadh do d’fholláine 

féin. Mar sin féin, thug rannpháirtithe faoi deara gur gá folláine a fhí ar fud na scoile, i ngach 

seomra ranga agus nach rud é atá díreach ar an amchlár, a chuirtear i gcrích agus a ndéantar 

measúnú air 

▪ mhol scoláirí go bhfuil obair bhaile agus ualach oibre á gcur faoi strus agus go nglacann an scoil 

ceannas ar a saol iomlán i rith na hArdteistiméireachta Bunaithe.  

 

 

Ionchuimsiú, folláine agus fad na sraithe sinsearaí 

▪ in éagmais am a bheith leagtha síos chun an clár a chríochnú, bheadh an tsraith shinsearach níos 

ionchuimsithí. Nuair a bhíonn na creidiúintí riachtanacha ag scoláire dá chonair roghnaithe 

d’fhéadfadh sé fágáil nó dul ar aghaidh chuig an tsraith shinsearach chun níos mó creidiúintí a 

bhaint amach 

Ionchuimsiú, folláine agus conairí / cláir / solúbthacht 

▪ ba cheart go mbeadh níos mó solúbthachta ann agus ba cheart go mbeadh deiseanna ag an 

scoláire conair a athrú 

▪ tagraíonn ionchuimsiú do speictream cumas agus áirítear ann riachtanais scoláire atá an-

chumasach 

▪ is gá machnamh a dhéanamh freisin ar thosca a bhfuil tionchar acu ar ionchuimsiú/eisiamh 

sóisialta 

Ionchuimsiú, folláine agus measúnú 

▪ d’fhéadfadh measúnú solúbtha atá bunaithe ar chreidiúintí le béim níos lú ar scrúduithe deiridh a 

bheith níos ionchuimsithí. Measadh go raibh measúnú leanúnach níos inrochtana do scoláirí a 

bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus dóibh siúd le cumas praiticiúil/teicniúil, ach chuir 

rannpháirtithe fainic in aghaidh iomarca measúnaithe 
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▪ ceapadh go raibh tionchar dearfach ag measúnuithe níos céimnithe agus cineálacha éagsúla 

measúnaithe (praiticiúil, tionscadail) ar fholláine scoláire. Luaigh scoláirí tionscadail ábhair ar leith 

(Stair agus Ceol mar shampla) chuige seo 

▪ féadann socruithe curaclaim, measúnaithe, teastasaithe agus aistrithe reatha iomarca fócais a 

chur chun cinn agus/nó a chothú ar rudaí a chur de ghlanmheabhair a d’fhéadfadh tionchar 

diúltach a imirt ar fhoghlaim, tuiscint agus/nó folláine an scoláire 

Ionchuimsiú, folláine agus tuairisciú agus aistrithe 

▪ meastar gur bealach tábhachtach é an cumas chun tuairisciú a dhéanamh ar ghnóthachtáil ar 

bhealach solúbtha chun ionchuimsiú a bhreisiú. Tá tábhacht ar leith ag baint leis seo don chohórt 

scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu nach bhfuil in ann teastasú náisiúnta a fháil 

faoi láthair as a ngnóthachain sa tsraith shinsearach mura bhfuil siad in ann rochtain a fháil ar an 

bhfoghlaim ag leibhéal deacrachta na gclár reatha agus/nó a bhfoghlaim a thaispeáint trí na 

scrúduithe scríofa deiridh a dhéanamh  

▪ d’fhéadfadh tionchar diúltach a bheith ag cineál na scrúduithe agus ag an gcóras iontrála tríú 

leibhéal ar fholláine an scoláire agus an mhúinteora agus tá an t-athrú sin riachtanach 

▪ d’fhéadfadh soiléireacht maidir le conairí dul chun cinn strus a laghdú. Aithníodh go bhfuil níos 

mó roghanna ann ná díreach dul ar aghaidh chuig tríú leibhéal/coláiste agus gur cheart go mbeadh 

an scoláire ar an eolas fúthu ar fad ach go mbeadh gairmthreoir bhreisithe mar aon le conairí níos 

solúbtha ag teastáil chun an pheirspictíocht níos leithne seo a bhaint amach. 

Folláine an Mhúinteora 

▪ tá an comhoibriú in ann strus a laghdú, ach tá am ag teastáil chun comhoibriú bríoch a chruthú 

▪ is féidir le CPD agus oiliúint éifeachtach folláine agus an teacht aniar atá sa mhúinteoir a fheabhsú 

fad is a bhíonn siad ag déileáil le hathrú curaclaim agus b’fhéidir go gcabhródh forchéimniú de réir 

a chéile na n-athruithe sa tsraith shinsearach chun strus an mhúinteora a laghdú 

▪ Ba cheart go mbeadh CPD níos praiticiúla seachas a bheith bunaithe ar theoiric, go mbeadh 

rochtain ar CPD ar fáil do gach duine agus go mbeadh níos mó deiseanna CPD ar fáil 

▪ measadh go raibh an ghné chomhoibritheach de CPD tábhachtach i dtéarmaí acmhainní agus taithí 

a roinnt agus go bhfuil am ag teastáil ó mhúinteoirí chun machnamh a dhéanamh ar an CPD agus 

ar a gcleachtas féin 
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▪ moladh an CNCM as folláine múinteora a áireamh sa chomhrá. Tugadh le fios go bhfuil folláine 

agus meanma múinteoirí an-íseal faoi láthair agus go bhfuil sé de chumas aige seo tionchar 

suntasach a imirt ar fholláine an scoláire. I measc tosca a luadh a mbíonn tionchar diúltach acu ar 

fholláine múinteora bhí an líon tionscnamh nua arbh éigean dóibh eolas a chur orthu/a 

bhainistiú/a chur i bhfeidhm, ualach oibre/éilimh throma ar mhúinteoirí, pleanáil ábhair, déine na 

gcigireachtaí a bhaineann le hathrú, agus páipéarachas 

▪ labhair múinteoirí faoi dhúshláin a bhí rompu chun am a fháil do phleanáil aonair agus do phleanáil 

traschuraclaim/don scoil uile. Phléigh grúpaí bogadh ó phleanáil don fholláine in ‘silos’ chuig 

pleanáil agus teagasc níos comhoibrithí  

▪ má thugtar clár folláine isteach don tsraith shinsearach amach anseo, chaithfí é a chur in iúl go 

soiléir agus go mbainisteofaí é le tréimhsí ama soiléire lena leabú go héifeachtach. Ba cheart é a 

dhearadh timpeall ar chláir bunaithe ar fhianaise a bhfuil sé cruthaithe gur éirigh leo chun folláine 

a chruthú.  

▪ Ba cheart go mbeadh OSPS éigeantach agus ba cheart an fholláine a fhí síos tríd an scoil agus a 

bheith le feiceáil i ngach seomra ranga. Theastódh CPD ó gach múinteoir chun é seo a bhaint 

amach. 

▪ in aighneachtaí ríomhphoist, luaigh roinnt mhaith freagróirí an gá le clár comhtháite folláine, OCG, 

OSPS a thugann am agus spás don scoláire chun saincheisteanna a fhorbairt agus a fhiosrú. Rud 

lárnach ansin is ea an gá le hacmhainní agus CPD a thabhairt do mhúinteoirí. 

Peirspictíochtaí breise ar ionchuimsiú agus folláine: taighde 

idirnáisiúnta 

Fiosraítear in Upper Secondary Education in Nine Jurisdictions Overview Report (2017) na cosúlachtaí 

agus éagsúlachtaí sa bhealach a sholáthraíonn dlínsí éagsúla ionchuimsiú san mheánscolaíocht 

shinsearach. I bhfianaise an phlé a d’eascair as an athbhreithniú scoile, b’fhéidir go mbeadh suim ar 

leith sa mhéid thíos i gcomhthéacs na hÉireann: 

▪ tá fócas ar fholláine fhisiciúil agus mheabhrach scoláirí a chinntiú i rith meánscolaíocht shinsearach 

ina gné i gcuid mhaith dlínsí 

▪ áirítear ar na grúpaí a aithnítear mar an dream is mó atá i mbaol eisiata daoine a fhágann an scoil 

go luath; foghlaimeoirí a bhfuil an Béarla mar theanga bhreise acu; daoine óga i gcúram; an daonra 
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dúchasach; scoláirí ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch, scoláirí atá gan dídean agus/nó 

atá ina ndídeanaithe, scoláirí le riachtanais speisialta oideachais; agus iad siúd faoi mhíchumas 

▪ glactar leis go ginearálta agus tá sé ina bheartas ginearálta go nglacann scoláirí le riachtanais 

speisialta oideachais páirt in oideachas príomhshrutha agus go mb’fhéidir go dteastódh roinnt 

mionathruithe agus solúbthachta le freastal air seo 

▪ tosaíonn an phleanáil don chéim mheánscolaíochta sinsearaí agus níos faide anonn, go háirithe 

do scoláirí le riachtanais speisialta oideachais, ag aois 13 bó 14 bliana déag sa Nua-Shéalainn, i 

Sasana agus in Ontario, lena n-áirítear plean gairme agus/nó fócas ar chónaí sa phobal, nuair is 

iomchuí 

▪ san Ísiltír, ó 2016, is féidir le scoláirí tréitheacha agus tallannacha ar an gconair acadúil 

réamhollscoile (VWO) oideachas meánscolaíochta sinsearaí a chríochnú bliain luath. 
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Nótaí achoimre maidir le folláine agus ionchuimsiú 

Ba é an phríomhcheist a fiosraíodh i réimse an ionchuimsithe agus na folláine ná a mhéad a chuireann 

teagasc agus foghlaim sa tsraith shinsearach gach cúlra, tallann agus cumas san áireamh agus a mhéad 

a chabhraítear le gach scoláire a lánacmhainneacht a bhaint amach. 

Tarraingíodh aird ar na cúinsí dearfacha ar fad a chuireann le folláine i rith an athbhreithnithe seo, 

lena n-áirítear timpeallacht scoile oscailte agus thacúil; caidrimh thacúla idir an múinteoir agus an 

scoláire; taithí oibre agus gairmthreoir; teagasc d’ardchaighdeán; forbairt ghairmiúil leanúnach 

d’ardchaighdeán agus comhoibriú idir múinteoirí. Áirítear leis na cúinsí a d’fhéadfadh drochthionchar 

a imirt ar fholláine ar tarraingíodh aird orthu san athbhreithniú seo, ró-ualach curaclaim thar sheacht 

n-ábhar; an iomarca béime ar scrúduithe deiridh, as a n-eascraíonn cúngú na gcur chuige i leith 

teagaisc agus foghlama, strus mór agus easpa spéise do go leor scoláirí; ualach oibre mór; agus imní 

faoin todhchaí.  

Cuireadh tuairimí difriúla in iúl faoina mhéad a gcuireann an tsraith shinsearach reatha gach scoláire 

san áireamh. Creidtear gurb í an Idirbhliain is ionchuimsithí do réimse leathan tallann agus cumas; 

tugadh le fios nach bhfuil sé sin chomh feiceálach céanna agus scoláirí ag dul trí shraith shinsearach a 

léiríonn go bhfuil meas ar réimsí cumas níos cúinge agus nach dtugtar an t-aitheantas céanna don 

fhoghlaim a dhéanann scoláirí san Ardteistiméireacht Fheidhmeach agus in GCAT. Breathnaíodh ar an 

gclár ATB amhail is go gcuireann sé an luach is fearr ar chumais scríofa agus feidhmíocht scrúdaithe 

agus nach n-áirítear a mbuanna agus a gcumais eile chomh mór sin, cé go bhfuil roinnt éagsúlachta le 

feiceáil ag brath ar na comhpháirteanna sa dara measúnú atá nasctha leis na hábhair a roghnaíonn an 

scoláire agus atá ar fáil dó.   

Cuireadh imní in iúl nach bhfuil dóthain tacaíochta ann do scoláirí a dteastaíonn uathu aistriú ó 

oideachas na sraithe sinsearaí go printíseachtaí, cúrsaí oiliúna, breisoideachas agus fostaíocht. Moladh 

go gcaithfear níos mó airde a thabhairt ar ionchuimsiú a fheabhsú do gach scoláire. Luadh go háirithe 

an scoláire a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige, scoláire ar teanga bhreise é an Béarla dó 

agus an scoláire ó phobal an Lucht Siúil.  
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Caibidil 4: Measúnú, tuairisciú agus aistrithe 

Tá gach gné den churaclam agus den mheasúnú fite fuaite ina chéile. Chun críocha soiléireachta, tugtar 

breac-chuntas ar phléití maidir le measúnú agus tuairisciú, teastasú agus aistrithe astu féin thíos. Ach, 

aithnítear nach dtagann pictiúr comhleanúnach chun solais ach nuair a mheastar measúnú agus 

tuairisciú ina n-iomláine agus i gcomhghaol le struchtúir, conairí agus cláir churaclaim, mar, ina n-

iomláine, go bhfuil na réimsí seo ar fad ann chun cuspóir oideachas na sraithe sinsearaí a thacú agus 

a bhreisiú, chun daoine óga a chumhachtú chun a gcumas iomlán a bhaint amach.  

Measúnú 

Ba iad na príomhcheisteanna a fiosraíodh i ndáil le measúnú: 

▪ céard iad, i do thuairim féin, na príomhghnéithe dearfacha agus diúltacha de chuir chuige 

measúnaithe i gcláir na sraithe sinsearaí reatha? 

▪ cé na hathruithe, más ann dóibh, a mholfá ar mheasúnú na sraithe sinsearaí agus cén fáth? 

▪ cé na dúshláin fhéideartha a bhféadfaí teacht orthu chun na hathruithe atá molta agat a chur i 

gcrích? 

Pléití measúnaithe san athbhreithniú scoile 

D’fhiosraigh múinteoirí, scoláirí agus tuismitheoirí ceisteanna maidir le measúnú, dearbhaíodh na 

réimsí atá ag oibriú go maith don scoláire agus do scoileanna faoi láthair agus cuireadh ceisteanna faoi 

na gnéithe a mheasann siad a bhfuil tionchar diúltach acu ar theagasc, foghlaim, folláine, ionchuimsiú 

agus aistriú. Léiríodh an méid seo a leanas sa phlé a rinneadh le linn an athbhreithnithe scoile agus a 

ndearna ITES anailís air: 

Nótaí ar na cuir chuige reatha maidir le measúnú 

▪ meastar go bhfuil éagsúlacht na gcur chuige measúnaithe a úsáidtear san idirbhliain dearfach agus 

go ngabhann siad réise foghlaim agus gnóthachain an scoláire go hiomlán. Leag scoileanna béim 

ar thionscadail, measúnú bunaithe ar phunann, agallaimh dheireadh na bliana agus i gcásanna 

áirithe foghlaim agus measúnuithe bunaithe ar chreidiúintí modúlach mar bhealach maith chun 

foghlaim an scoláire a bhreacadh síos, a mheas agus a thuairisciú 
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▪ leag scoláirí béim ar leith ar ábhair a bhfuil tionscadal nó gné phraiticiúil ag baint leo, agus nach 

mbraitheann go heisiach ar mheasúnú deiridh chun críche teastasaithe 

▪ mhol roinnt scoileanna nach bhfuil dóthain measúnaithe ar an bhfoghlaim i rith na hidirbhliana  

▪ léiríodh measúnú leanúnach / bunaithe ar chreidiúintí, obair thionscadail agus obair phraiticiúil 

agus go scaiptear an measúnú amach ó thaobh ama agus gurb é sin an ghné ba thábhachtaí den 

ATF agus go bhfacthas é mar rud lárnach chun rannpháirtíocht, tinreamh agus coinneáil a bhreisiú 

mar aon le muinín agus mothú gnóthachtála a spreagadh 

▪ thug scoláirí le fios go gcuireann an fócas ar mheasúnú leanúnach (tascanna, agallaimh) san ATF 

foghlaim neamhspleách chun cinn agus gur fearr a ullmhaíonn sé duine don bhreisoideachas  

▪ mar gheall ar uainiú roinnt de na tascanna measúnaithe san ATF bíonn brú ar scoláirí agus ar 

mhúinteoirí 

▪ breathnaíodh go dearfach ar an gcur chuige i leith an mheasúnaithe san GCAT, lena n-áirítear 

punann/measúnú leanúnach, agallaimh agus scrúdú mhí na Bealtaine, chun measúnú a dhéanamh 

ar raon leathan scileanna 

▪ san Ardteistiméireacht Bhunaithe, chonacthas go raibh cineál cuspóireach, cothrom, 

caighdeánaithe agus anaithnid na bhfoirmeacha éagsúla measúnú seachtrach a úsáidtear 

trédhearcach agus soiléir, agus gur glacadh le caighdeáin agus go raibh meas orthu go náisiúnta. 

Cuireadh tuairimí den chineál céanna in iúl sna haighneachtaí ríomhphoist chuig an athbhreithniú. 

▪ breathnaíodh ar an measúnú ar na béaltrialacha, ar thionscadail agus ar obair phraiticiúil go 

dearfach mar rud a chuir réimse scileanna agus gnóthachan níos leithne chun cinn agus a thug 

aitheantas dóibh. Bhí an tairbhe breise a bhain le gan a bheith ag brath go heisiach ar mheasúnú 

deiridh ag laghdú an bhrú ar scoláirí 

▪ rinneadh cáineadh ar an bhfaillí a dhéantar ar scileanna níos leithne i modheolaíochtaí teagaisc, 

foghlaim, measúnú agus tuairisciú agus na bealaí éagsúla chun an fhoghlaim a thaispeáint nach 

dtugtar luach saothair maidir leo faoi láthair i scrúduithe deiridh agus tionscadail/scrúduithe 

praiticiúla/béaltrialacha (roinnt scoileanna, formhór tuismitheoirí agus scoláirí) 

▪ aibhsíodh an bhearna i gcuir chuige teagaisc, foghlama agus measúnaithe idir an tsraith 

shóisearach athbhreithnithe agus an Ardteistiméireacht Bhunaithe reatha, agus mhol roinnt 

múinteoirí, tuismitheoirí agus go leor scoláirí gur cheart go leanfaí de na cineálacha measúnuithe 

atá á dtabhairt isteach sa tsraith shóisearach faoi láthair a chur i bhfeidhm san ATB agus mhol 

daoine eile go raibh sé róluath trácht a dhéanamh ar a n-éifeachtacht  
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▪ luaigh roinnt múinteoirí go gcuireann uainiú na spriocdhátaí i gcomhair scrúduithe 

praiticiúla/tionscadal agus béaltrialacha laistigh de thréimhse chúng sa 6ú bliain le strus agus brú 

an scoláire 

▪ breathnaíodh ar an méid ábhar agus mar a bhítear ag brath ar scrúduithe deiridh amhail is gur 

spreag siad cultúr dianteagaisc agus go mbítear ag brath an iomarca ar nótaí agus freagraí 

samplacha toisc go ndéanann scoláirí iarracht go minic rudaí a chur de ghlanmheabhair seachas 

tuiscint iomlán a fháil ar an ábhar a chlúdaítear, mar bhealach chun déileáil leis an méid ábhar 

thar seacht n-ábhar (roinnt scoileanna agus formhór tuismitheoirí agus scoláirí) 

▪ chuir múinteoirí, tuismitheoirí agus scoláirí imní in iúl maidir leis an strus agus an imní a bhíonn ar 

go leor scoláirí maidir le scrúduithe deiridh na hArdteistiméireachta, mar gheall ar an méid ábhar 

atá le fiosrú sa tsraith shinsearach, luas na hoibre, ceannasacht an mheasúnaithe bunaithe ar 

scrúdú agus dlús na scrúduithe thar thréimhse ama gairid 

▪ d’ardaigh múinteoirí agus scoláirí impleachtaí praiticiúla i ndáil le scoláirí a bhíonn ag fulaingt de 

bharr tinnis nó méala i rith thréimhse na scrúduithe agus gur gá dóibh bliain iomlán a 

athdhéanamh agus mhol go leor múinteoirí gur mhaith leo go mbeadh rogha ag scoláirí a 

scrúduithe a athdhéanamh go luath gan iallach a bheith orthu an bhliain iomlán a athdhéanamh 

▪ cuireadh tuairimí measctha in iúl maidir le soláthar na measúnuithe ardleibhéal agus 

gnáthleibhéal, agus deir roinnt daoine go méadaíonn sé seo cothroime agus deir daoine eile go 

laghdaíonn sé spreagadh agus féinmhuinín agus/nó go spreagann sé scoláirí a bheith ag streachailt 

ag an ardleibhéal seachas an gnáthleibhéal a dhéanamh 

▪ tríd is tríd, breathnaíodh ar an gcur chuige i leith measúnú agus tuairisciú san ATB mar rud a bhí 

ag déanamh faillí ar scileanna agus inniúlachtaí níos leithne agus nach raibh ag ullmhú an scoláire 

a dhóthain don saol tar éis na scoile.  

Agus na dúshláin thuas á leathnú tuilleadh, chuir scoláirí imní in iúl maidir leis na nithe seo a leanas: 

▪ an méid mór atá i ngeall leis na scrúduithe agus na himpleachtaí atá acu dá seansanna saoil go 

fadtéarmach 

▪ béim gan ghá ar thaispeántas thar thréimhse ama an-ghairid 

▪ dolúbthacht na scéimeanna marcála agus an dearcadh go bhfuil an méid a mheastar a bheith 

ábhartha agus ceart cúng seachas a bheith oscailte do léirmhíniú agus smaoineamh bunaidh. 
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Nótaí maidir le hathruithe féideartha ar mheasúnú 

▪ deir scoileanna, tuismitheoirí agus scoláirí go bhféadfaí an measúnú a scaradh amach thar an 

tsraith shinsearach agus go bhféadfaí éagsúlacht níos mó de mhodhanna measúnaithe a chruthú  

▪ léirigh go leor múinteoirí go bhféadfaí measúnú scrúdaithe a bheith ann ag pointí éagsúla i rith na 

sraithe sinsearaí, mar shampla, ag deireadh an chúigiú bliain agus an séú bliain nó ag deireadh 

modúl áirithe. Luadh é seo freisin sna haighneachtaí ríomhphoist chuig an athbhreithniú 

▪ mhol roinnt scoláirí measúnú leanúnach trí thrialacha ranga rialta a chuirfí le chéile chun grád 

foriomlán a fháil. Deir roinnt scoláirí go mbreisíonn / go mbreiseodh aiseolas rialta ar na réimsí 

nár fheidhmigh siad go maith iontu i measúnuithe a gcuid foghlama 

▪ dá scarfaí amach an measúnú, d’fhéadfaí an brú agus an strus a bhaineann le sraith amháin de 

scrúduithe a bhfuil go leor i ngeall leo thar thréimhse ama an-ghairid a laghdú 

▪ measadh go ligfí do scoláirí a gcuid eolais agus scileanna a thógáil de réir a chéile dá dtairgfí modúil, 

go nascfaí iad le measúnú leanúnach agus/nó go ndéanfaí iad a mheas tar éis iad a chríochnú 

▪ díríodh freisin ar an ngá le héagsúlacht sna modhanna measúnaithe, lena n-áirítear 

comhpháirteanna tionscadail agus praiticiúla, agallaimh, cuir i láthair, punanna agus tionscadail 

ghrúpa / obair bhuíne 

▪ measadh go raibh éagsúlacht ríthábhachtach le cabhrú leis an scoláire na scileanna agus cumais 

níos leithne a fhorbairt agus a shainaithint ar feadh na sraithe sinsearaí ar fad  

▪ dúirt múinteoirí nár cheart go mbainfeadh athruithe ar uainiú agus/nó na modhanna measúnaithe 

an bonn den ról agus luach leanúnach atá ag measúnú leanúnach in oideachas na sraithe sinsearaí 

Dúshláin maidir leis na hathruithe ar mheasúnú a bhaint amach 

▪ leag scoileanna béim ar an tábhacht a bhaineann le measúnú seachtrach a choinneáil ach níor 

luaigh ach roinnt tuismitheoirí go gcoinneofaí measúnú seachtrach nuair a fiafraíodh dóibh faoi 

athruithe a theastaíonn sa mheasúnú. Dúirt tuismitheoirí agus scoláirí go bhfearr leo go príomha 

comhtháthú níos mó de chomhpháirteanna tionscadail agus praiticiúla, agallaimh, cuir i láthair, 

punanna, agus tionscadail ghrúpa / obair bhuíne.  Is é an dúshlán a bhainfidh le hathruithe a 

dhéanamh ar mheasúnú ná cothromaíocht a bhaint amach idir an t-éileamh le haghaidh 

éagsúlacht níos mó i modhanna measúnaithe (a mheastar a bhreiseoidh bailíocht) agus éileamh 

chun forbhreathnú agus measúnú seachtrach a chothú (a mheastar a bhreiseoidh iontaofacht). 

▪ tá sé tábhachtach gan iomarca measúnaithe a bheith ann mar mhol roinnt múinteoirí go 

bhféadfadh strus seachas laghdú struis a bheith i gceist don scoláire, do mhúinteoirí agus do 
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thuismitheoirí de bharr an méid atá i ngeall leis an measúnú ag an aois agus an gcéim seo den 

fhoghlaim 

▪ a chinntiú go nglacfaidh an scoláire úinéireacht ar a fhoghlaim féin, go háirithe agus tionscadail á 

gcríochnú, agus nach ndéanann sé bradaíl ná nach bhfaigheann sé cúnamh breise chun buntáiste 

míchothrom a thabhairt dó féin, rud a ardaíodh freisin mar dhúshlán féideartha maidir le 

modhanna measúnaithe a éagsúlú 

▪ bhain imní mhór leis an tionchar a imríonn córas na bpointí ar theagasc agus foghlaim sa tsraith 

shinsearach, mhol go leor scoileanna nach mbeadh athruithe sa mheasúnú ag an tsraith 

shinsearach éifeachtach gan athruithe freisin sa phróiseas iontrála chuig an ardoideachas agus 

léargas níos mó ar riachtanais fostóirí don scoláire atá ag aistriú go díreach chuig 

printíseachtaí/cúrsaí oiliúna agus fostaíocht. 

 

Plé maidir le measúnú ag na seimineáir náisiúnta 

Ag na seimineáir náisiúnta, rinneadh plé leathan ar réimse ábhair, agus breithnithe á ndéanamh faoin 

méid atá éasca a mheas agus an méid atá níos dúshlánaí; cé a dhéanann measúnú agus cén fáth; agus 

cén uair i rith na sraithe sinsearaí a dhéantar an measúnú. Léiríodh go leor smaointe a tháinig chun 

cinn i rith an athbhreithnithe scoile i rith na seimineár náisiúnta.  

Mar shampla: 

▪ an gá go n-ailíneofaí measúnú le teagasc agus foghlaim sa seomra ranga agus go dtabharfaí 

deiseanna don scoláire tarraingt ar a láidreachtaí  

▪ léiríodh creideamh láidir sa chóras reatha de bharr chomh cothrom agus chomh oibiachtúil leis. 

Chonacthas anaithnideacht na scoláirí agus an measúnú seachtrach ar scrúduithe deiridh mar 

rudaí a bhí lárnach. 

Chuir roinnt pointí a rinneadh i rith na seimineár le smaointe a d’eascair as an athbhreithniú scoile 

agus bhíothas in ann tuilleadh machnamh a dhéanamh leo ar an measúnú sa tsraith shinsearach. Mar 

shampla: 

▪ an gá atá le níos mó solúbthachta i gcuir chuige measúnaithe. I measc na moltaí a rinneadh bhí 

scrúduithe le cead leabhair a úsáid chun smaointeoireacht agus anailís chriticiúil a spreagadh; cuir 

i láthair chun cur le foghlaim na sraithe sóisearaí; cineálacha éagsúla ceisteanna; cuir chuige 
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modúlacha; uainiú na measúnaithe a scaradh amach; deiseanna chun measúnuithe ar líne a 

dhéanamh; agus an fhéidearthacht le haghaidh níos mó den mheasúnú leanúnach agus/nó ualú 

níos solúbtha do chomhpháirteanna measúnaithe breise in ábhair éagsúla 

▪ cheistigh roinnt rannpháirtithe bailíocht an mheasúnaithe ar ábhair ar bhonn modh aonair 

measúnaithe, is é sin scrúduithe scríofa, ag pointe aonair in am mar atá an cás le haghaidh 13 as 

an 37 ábhar atá ar fáil le staidéar a dhéanamh orthu san Ardteistiméireacht Bhunaithe 

▪ pléadh modhanna measúnaithe chun scileanna boga agus taithí foghlama éagsúil a ghabháil 

▪ pléadh measúnú leanúnach, agus sainaithníodh tacaíochtaí riachtanacha chun breithniú gairmiúil 

agus na struchtúir a theastaíonn i gcomhair modhnóireachta a chumhachtú. Ardaíodh é seo freisin 

sna haighneachtaí ríomhphoist chuig an athbhreithniú 

▪ pléadh dúshláin cosúil le himní fíordheimhnithe, bradaíl, líon méadaithe pointí struis do 

mhúinteoirí agus scoláirí i socrú measúnaithe de réir a chéile, iomarca measúnaithe agus ualach 

oibre méadaithe 

▪ tairbhe amháin atá leis an measúnú a scaradh amach de réir a chéile is ea go bhféadfadh sé 

ilphointí scoir a cheadú agus/ ó phointí athiontrála isteach chuig an tsraith shinsearach 

▪ pléadh an gá le foghlaim ó thaithí éagsúil measúnuithe rangbhunaithe sa tsraith shóisearach, go 

háirithe i ndáil le huainiú agus comhthráth measúnaithe; an tionchar a bhíonn ag ilmheasúnuithe 

thar réimsí ábhair éagsúla ar scoláirí; agus an chosúlacht idir na scileanna atá á measúnú i 

bhfearainn éagsúla 

▪ pléadh an gá le hacmhainní méadaithe chun cothroime a chinntiú. 

Peirspictíochtaí breise ar mheasúnú: taighde idirnáisiúnta 

Sna hocht dhlínse a scrúdaíodh mar chuid den taighde tosaigh ar athbhreithniú ar an tsraith 

shinsearach, aimsíodh éagsúlacht leathan i gcleachtais agus cuir chuige measúnaithe. Bhí measúnú 

fite fuaite go minic le struchtúr na meánscolaíochta sinsearaí agus na meicníochtaí tuairiscithe atá i 

bhfeidhm. Do chórais bunaithe ar chreidiúintí cosúil le Queensland agus Ontario, chruinnigh scoláirí 

creidiúintí i rith na sraithe meánscolaíochta sinsearaí nuair a críochnaíodh modúil nó obair chúrsa.  

San Fhrainc, d’ainneoin na conaire (ginearálta, teicneolaíochta nó gairmiúil), tá scrúduithe scríofa, ó 

bhéal agus praiticiúla socraithe agus marcáilte go seachtrach. San Fhionlainn, déantar measúnú agus 

tuairisciú ar an gconair mheánscolaíochta sinsearaí go hinmheánach in ardteistiméireacht na scoile, 
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ach socraítear na scrúduithe máithreánaithe go seachtrach, marcálann an múinteoir iad agus déantar 

modhnú seachtrach orthu. 

San Ísiltír, tá scrúduithe a shocraítear go seachtrach go lárnach agus scrúduithe a fhaomhtar go 

seachtrach agus a shocraítear agus a mharcáiltear ar scoil. Ríomhtar na marcanna deiridh bunaithe ar 

na meán-mharcanna ón dá shraith scrúduithe. Sa Nua-Shéalainn, bronntar creidiúintí as 10 n-uair an 

chloig d’fhoghlaim (am teagaisc, obair bhaile agus measúnú) agus carntar iad lena dtuairisciú sa 

teastasú deiridh. 
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Nótaí achoimre maidir le measúnú 

Phléigh rannpháirtithe an athbhreithnithe láidreachtaí, dúshláin agus réimsí a d’fhéadfaí a fhorbairt a 

thuilleadh sa mheasúnú ar an tsraith shinsearach. 

Sainaithníodh go leor láidreachtaí a bhaineann leis na socruithe measúnaithe sa tsraith shinsearach 

faoi láthair, lena n-áirítear an iontaoibh mhór atá ag an bpobal; an éagsúlacht sna cuir chuige 

measúnaithe atá in úsáid faoi láthair (lena n-áirítear agallaimh, punanna, tionscadail, scrúduithe 

praiticiúla, scrúduithe béaltrialacha, modúil agus creidiúintí) agus go bhfuil an measúnú á scaipeadh 

amach thar thréimhse níos faide, mar a tharlaíonn i roinnt clár sa tsraith shinsearach.  

Áirítear leis na dúshláin an strus mór a bhíonn ar go leor scoláirí; go bhfuil measúnú na 

hArdteistiméireachta Bunaithe brúite le chéile i dtréimhse an-ghearr; gur beag deiseanna a bhíonn ag 

scoláirí an dara seans a fháil, go háirithe an riachtanas chun bliain iomlán a dhéanamh arís chun 

measúnú a dhéanamh ar an dara seans san Ardteistiméireacht Bhunaithe; agus tionchar an 

mheasúnaithe a bhfuil an oiread i ngeall leis ar theagasc agus foghlaim, agus daoine den tuairim go 

gcuireann measúnú deiridh le scoláirí atá ag brath an iomarca ar fhreagraí a fhoghlaim de 

ghlanmheabhair agus ar chultúr ranganna dianteagaisc. 

Bhí tacaíocht láidir don mheasúnú is bailí ar an tsraith shinsearach go bhfuil meas ar réimse leathan 

eolais agus scileanna agus ar bhealaí éagsúla le foghlaim a chur in iúl. Teastaíonn solúbthacht níos mó 

chun measúnú a scaipeadh thar thréimhse níos faide. Ba cheart don mheasúnú tacú le cuspóirí 

leathana na sraithe sinsearaí agus go dtiocfadh sé leis an teagasc agus foghlaim a tharlaíonn in 

idirghníomhaíochtaí leanúnacha na múinteoirí agus scoláirí sa seomra ranga.  
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Tuairisciú agus aistriú 

Ba iad na príomhcheisteanna a fiosraíodh i ndáil le tuairisciú: 

▪ céard iad, i do thuairim féin, na príomhghnéithe dearfacha agus diúltacha de chuir chuige 

tuairiscithe i gcláir na sraithe sinsearaí reatha? 

▪ cé na hathruithe, más ann dóibh, ar mhaith leat a fheiceáil le tuairisciú na sraithe sinsearaí agus 

cén fáth? 

▪ cé na dúshláin fhéideartha a bhféadfaí teacht orthu chun na hathruithe atá molta agat a chur i 

gcrích? 

Tuairisciú agus aistriú san athbhreithniú scoile  

Phléigh múinteoirí, scoláirí agus tuismitheoirí tuairisciú, teastasú agus aistrithe i ndáil le cláir na sraithe 

sinsearaí reatha agus thosaigh siad ag moladh treonna amach anseo le haghaidh thuairisciú na sraithe 

sinsearaí. Léiríodh an méid seo a leanas sa phlé a rinneadh le linn an athbhreithnithe scoile agus a 

ndearna ITES anailís air: 

Tuairisciú agus aistrithe Idirbhliana 

▪ Moladh tuairisciú ar an Idirbhliain mar gheall gur ghabh sé réimse leathan d’fhoghlaim agus taithí 

an scoláire ar réimse bealaí, lena n-áirítear punanna, agallaimh, machnaimh scoláire agus/nó 

modúil bunaithe ar chreidiúintí. Measadh gur bealach maith a bhí san éagsúlacht modhanna seo 

chun foghlaim agus éachtaí an scoláire a ghabháil ina iomláine. 

▪ breathnaíonn roinnt scoileanna agus tuismitheoirí ar an easpa aitheantais do thuairisciú agus 

teastasú na hIdirbhliana mar ghné dhiúltach den Idirbhliain agus deir siad go mbaintear an luach 

ón bhfoghlaim luachmhar a fhaigheann an scoláire i rith na bliana sin mar gheall ar an tuairisciú 

Idirbhliana a dhínascadh ón gcuid eile den tsraith shinsearach 

▪ deir múinteoirí, tuismitheoirí agus scoláirí go gcabhraíonn an idirbhliain le scoláirí dul in aibíocht 

agus go gcabhraíonn an taithí ar réimse leathan disciplíní le scoláirí roghanna ábhair eolasacha a 

ghlacadh is fearr a oireann dá spéis, inniúlachtaí agus cumais nuair a théann siad ar aghaidh chuig 

an gcúigiú bliain 

▪ léirigh roinnt scoileanna imní maidir le hullmhacht an scoláire don aistriú chuig clár na 

hArdteistiméireachta tar éis dóibh páirt a ghlacadh san idirbhliain de bharr méid agus luas na 
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hoibre a theastaíonn sa chúigiú bliain, tar éis dóibh dul i gcleachtadh ar réimse níos leithne taithí 

agus cuir chuige foghlama 

▪ ar an gcaoi chéanna, shainaithin tuismitheoirí roinnt tosca a fhágann go mbíonn an t-aistriú chuig 

an gcúigiú bliain deacair, go háirithe do scoláirí a chailleann spreagadh i rith na hidirbhliana, lena 

n-áirítear easpa struchtúir, fócas acadúil agus measúnú foirmiúil agus an easpa droichid idir an dá 

chlár. 

 

Tuairisciú agus aistrithe san Ardteistiméireacht Fheidhmeach 

▪ léirigh roinnt scoileanna tuairisciú agus teastasú rialta san ATF (ceithre huaire thar dhá bhliain) 

mar bhealach éifeachtach chun na heispéiris agus na scileanna foghlama leathana a fuarthas a 

ghabháil 

▪ cuireadh tuairimí measctha in iúl maidir le húsáid tinrimh mar réamhriachtanas do theastasú ATF, 

agus cheap roinnt daoine gur gné dhearfach den chlár a bhí anseo agus mhol daoine eile go bhfuil 

sé fritorthúil, go háirithe i gcás go gcríochnaíonn an scoláire an fhoghlaim riachtanach ach go 

dteipeann sé an clár mar gheall nach raibh sé i láthair sách minic 

▪ pléadh deacrachtaí do pháirtithe leasmhara (tuismitheoirí, fostóirí, an pobal i gcoitinne) agus do 

na scoláirí féin chun tuairisciú agus torthaí ATF a léirmhíniú agus nascadh é seo leis an easpa 

aitheantais níos leithne don cháilíocht 

▪ i dtéarmaí aistrithe, breathnaíodh ar easpa deiseanna dul chun cinn mar cheann de na 

príomhdhúshláin atá roimh an gclár. Measadh go raibh fadhb ann freisin mar gheall nach 

soláthraíonn gnóthachan san ATF modh díreach le rochtain a fháil ar an ardoideachas 

▪ léiríodh imní go bhféadfadh scoláirí a roghnaíonn ATF a bheith ag srianadh a gcuid roghanna don 

todhchaí mar gheall ar dheacrachtaí a mheastar a bheith ag baint le dul chun cinn chuig an 

mbreisoideachas, oiliúint agus/nó fostaíocht tar éis an ATF a chríochnú. 

Tuairisciú agus aistriú i nGairmchlár na hArdteistiméireachta 

▪ tharraing múinteoirí aird ar chomh cothrom agus oibiachtúil leis an measúnú agus an tuairisciú in 

GCAT 

▪ i ndáil le haistrithe, ceistíodh an srian ar an uasmhéid pointí is féidir a bhronnadh ar scoláire as 

gradam a bhaint amach sa GCAT, agus dúradh go dtugann sé seo stádas níos ísle do GCAT agus/nó 

go gcuireann sé drochmhisneach ar dhaoine a ghnóthaíonn marcanna arda an clár seo a roghnú  
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▪ má dhéanann scoláire an Ardteistiméireacht in athuair, ní féidir leis a phunann GCAT a chur isteach 

arís agus deir roinnt múinteoirí nach bhfuil sé seo cothrom mar go bhféadfadh an scoláire feabhsú 

ach an deis a fháil. 

Tuairisciú, teastasú agus aistrithe san Ardteistiméireacht Bhunaithe 

▪ breathnaíodh ar an gcur chuige i leith tuairisciú foirmiúil san ATB mar rud a rinne faillí ar scileanna 

agus inniúlachtaí níos leithne nach raibh ag ullmhú an scoláire a dhóthain don saol tar éis na scoile 

▪ dúradh go raibh an-mheas ag múinteoirí, scoláirí, tuismitheoirí agus an pobal i gcoitinne ar an 

teastasú gnóthachain i scrúduithe na hArdteistiméireachta    

▪ ag an am céanna, bhreathnaigh múinteoirí ar an teastasú ar thorthaí scrúdaithe mar rud inar 

tugadh eolas an-teoranta mar gheall ar chónascadh torthaí i measúnuithe éagsúla i ngrád aonair 

▪ léirigh scoláirí agus tuismitheoirí imní faoi na himpleachtaí do dheiseanna saoil fadtéarmacha 

scoláirí a bhíonn ag tuairisciú agus teastasú cúng ar a ngnóthachain agus cumais 

▪ léirigh scoláirí, múinteoirí agus tuismitheoirí imní maidir le béim gan ghá ar fheidhmíocht thar 

thréimhse ama an-ghairid sa teastasú ATB 

▪ ceapadh gur chuir an iomarca béime ar phointí agus iomaíocht brú agus strus ar scoláirí 

▪ luaigh scoláirí an bhearna sa luach pointí idir ardleibhéal agus gnáthleibhéal agus mhol siad gur 

minic a roghnaigh scoláirí a bheith ag streachailt ag an ardleibhéal seachas dul sa seans chun pointí 

a chailleadh trí rochtain a fháil ar an ábhar ag an ngnáthleibhéal 

▪ dúradh go raibh fadhbanna ag baint leis an riachtanas chun an bhliain iomlán a dhéanamh arís má 

bhíonn an scoláire tinn nó má fhulaingíonn siad de bharr méala i rith na scrúdaithe (go leor 

múinteoirí agus scoláirí) 

▪ léirigh scoláirí, tuismitheoirí agus roinnt scoileanna imní maidir le scoláirí a bheith ag aistriú chuig 

ardoideachas/breisoideachas nó fostaíocht gan dóthain cumais a bheith forbartha acu don 

smaointeoireacht chriticiúil agus neamhspleách i rith na sraith sinsearaí. Ardaíodh an imní maidir 

le smaointeoireacht chriticiúil freisin sna haighneachtaí ríomhphoist chuig an athbhreithniú. 

Nótaí maidir le hathruithe féideartha ar thuairisciú 

▪ bhí tacaíocht láidir do thuairisciú ar fud na sraithe sinsearaí ag gabháil scileanna agus 

gníomhaíochtaí níos leithne agus ag soláthar pictiúr níos iomlánaíche den scoláire mar dhuine agus 

mar fhoghlaimeoir 
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▪ luadh taithí oibre, ábhair neamhscrúdaithe, gníomhaíochtaí seachchuraclaim, rannpháirtíocht 

agus obair dheonach sa scoil agus sa phobal agus cáilíochtaí agus cumais phearsanta mar réimsí a 

d’fhéadfaí a áireamh i dtuairisc sraithe sinsearaí ar fhoghlaim agus ghnóthachain scoláire. 

Dúshláin maidir leis na hathruithe ar thuairisciú a bhaint amach 

▪ a chinntiú go bhfuil tuairisciú cothrom ar fud scoileanna agus go bhfuil na caighdeáin 

comhsheasmhach  

▪ a chinntiú go bhfuil an teanga a úsáidtear bríoch don scoláire agus do na tuismitheoirí, ag ceadú 

dóibh an cineál oibre a chuirtear i gcrích agus an dul chun cinn a dhéantar mar aon leis an leibhéal 

gnóthachain a shainaithint go soiléir. 

Plé maidir le tuairisciú agus aistriú ag na seimineáir náisiúnta 

Ardaíodh plé i ndáil le tuairisciú níos leithne ag an tsraith shinsearach; an chaoi is fearr a bhféadfaí é 

seo a bhaint amach; agus na dúshláin a chuirfeadh sé i láthair. Léiríodh go leor smaointe a tháinig chun 

cinn i rith an athbhreithnithe scoile i rith na seimineár náisiúnta.  

 

Mar shampla: 

▪ an gá atá le modh marcála ar chríochnú scoile agus an réimse leathan taithí foghlama atá an 

scoláire in ann a bhaint amach thar theastasú torthaí scrúdaithe a aithint  

▪ moladh tuairisciú a dhéanamh ar rannpháirtíocht agus ar ghnóthachain seachas scrúduithe, mar 

go dtabharfadh sé seo an teachtaireacht go bhfuil meas ag an gcóras ar láidreachtaí agus ar 

chumais eile an scoláire 

Chuir roinnt pointí a rinneadh i rith na seimineár le smaointe a d’eascair as an athbhreithniú scoile 

agus bhíothas in ann tuilleadh machnamh a dhéanamh leo ar chonairí, ar chláir agus ar an tsolúbthacht 

sa tsraith shinsearach. Mar shampla: 

▪ ba cheart go nascfadh cinntí maidir le céard is ceart tuairisciú a dhéanamh air ar ais chuig cuspóir 

leathan oideachas na sraithe sinsearaí 

▪ ceapadh go raibh formáid an tuairiscithe ag céimeanna eile sa chóras, sa bhunscoil, ATF, GCAT 

dearfach agus gur tugadh pictiúr níos leithne ann ar ghnóthachan an scoláire i gcomparáid leis an 

tuairisciú reatha san ATB 



   
 

83 

▪ cé go bhfuil luach ar ghníomhaíochtaí scoile seach-churaclaim, ceistíodh cibé an féidir le scoláire 

a fhreastalaíonn ar scoil nach féidir réimse iomlán roghanna a thairiscint inti a bheith faoi 

mhíbhuntáiste  

▪ léiríodh imní maidir leis an ualach breise oibre a chuirfeadh tuairisciú níos leithne sa tsraith 

shinsearach ar mhúinteoirí agus ar an bhfoireann riaracháin. Tugadh faoi deara go bhfuil 

teicneolaíocht ann a d’fhéadfadh an próiseas seo a shruthlíniú agus go mb’fhéidir go mbeadh 

tuilleadh acmhainní ag teastáil chuige.  

▪ ba cheart go nglacfadh aon tuairisc de chuid na sraithe sinsearaí le teimpléad comónta do gach 

scoláire 

▪ rinneadh tagairt do ghlacadh le córas GPA ar stíl ollscoile áit a bhfuil rochtain ag an scoláire ar a 

phróifíl i rith a chuid ama ar scoil 

Mar chuid den fhiosrú ar an gcaidreamh idir tuairisciú agus aistrithe 

▪ pléadh forbairtí i dtuairisciú sa tsraith shóisearach. Mheas scoláirí go raibh na forbairtí seo 

dearfach. Measadh go raibh fadhb ag baint leis an am a bhfaigheann scoláirí Próifíl Ghnóthachtála 

na Sraithe Sóisearaí. Moladh go mb’fhéidir go mbeadh luach níos mó ar thuairisc sraithe sinsearaí 

cosúil leis dá n-úsáidfí é mar bhunús chun ráiteas pearsanta a fhorbairt cosúil leis sin a úsáideann 

UCAS 

▪ moladh freisin, má bhíonn eolas ag scoláire ar a Phróifíl Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí, go 

mbeidh luach ar éachtaí ón idirbhliain agus ó sheirbhís rannpháirtíochta/pobail srl. agus gur féidir 

leo a bheith mar chuid de ráiteas pearsanta, spreagfadh sé seo an scoláire le bheith iomlán 

rannpháirteach, a d’fhéadfadh cur go dearfach le forbairt iomlánaíoch an duine óig 

▪ breathnaíodh go dearfach ar thuairisciú ar an measúnú carnach seachas an measúnú suimitheach 

deiridh, mar go gcuirfeadh an fhorbairt seo luach níos airde ar an rud a dhéantar sa chúigiú bliain 

agus go mbeadh rud éigin ag an scoláire a fhágann an scoil go luath le taispeáint as a chuid ama 

ar scoil 

▪ léirigh rannpháirtithe an gá le soiléireacht ar cé dó an tuairisc – an scoláire, tuismitheoir, ollscoil, 

fostóir, múinteoir, scoil? Nó ar meascán díobh sé ar fad atá i gceist?  

▪ sainaithníodh an gá go n-aontódh páirtithe leasmhara eile sa chóras, fostóirí san áireamh, 

institiúidí tríú leibhéal agus soláthraithe cúrsa, ar luach a chur ar éachtaí seachas torthaí scrúdaithe 
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▪ ceistíodh an bhfaigheadh tuairisc sraithe sinsearaí an t-aitheantas céanna mar cháilíocht agus cibé 

an bhféadfaí é a dheimhniú go seachtrach. Cé go bhfuil an Ardteistiméireacht Bhunaithe cúng go 

maith i dtéarmaí an méid ar a dtuairiscíonn sí, is cáilíocht í a aithnítear go hidirnáisiúnta. 

Pléadh ról an teastasaithe i ndáil le tuairisciú agus bhí roinnt moltaí maidir le conas a dheimhniú céard 

a thuairiscítear, lena n-áirítear: 

▪ ag leibhéal áitiúil d’fhéadfaí córas creidiúintí a chur i bhfeidhm ar rannpháirtíocht scoile 

▪ san idirbhliain déanann scoláirí cúrsaí a theastasaítear go seachtrach (cóitseáil CLG, Garchabhair, 

RSA srl.) Moladh go bhféadfaí leanúint leis an gcleachtas seo agus é a áireamh i dtuairisc um 

chríochnú scoile 

▪ nó sin, d’fhéadfaí glacadh le cur chuige de stíl Gaisce le gnóthachan neamhacadúil i gcás 

gnóthachan a chuirtear i gcatagóirí mar an gcéanna agus a gcuireann duine aitheanta/oilte sa scoil 

a ainm leis. Aithníodh áfach go dteastódh infheistíocht shuntasach ag leibhéal scoil chun an 

fhorbairt seo a chur i gcrích  

▪ faoi láthair bronntar pointí ar GCAT as fiúntas, gradam etc, agus moladh go bhféadfaí tógáil ar an 

gcur chuige seo le haghaidh rannpháirtíocht seach-churaclaim. 

 

 

Peirspictíochtaí breise ar thuairisciú agus aistrithe: taighde 

idirnáisiúnta 

Sainaithnítear in Upper Secondary Education in Nine Jurisdictions Overview Report (2017) prionsabal 

ginearálta thar dhlínsí gur cheart go dtabharfadh meánscolaíocht shinsearach pictiúr soiléir don 

scoláire maidir lena ghnóthachain, trí thuairisciú agus teastasú foirmiúil agus neamhfhoirmiúil. Áirítear 

ar roinnt léargas breise a bhféadfadh suim a bheith iontu 

▪ soláthraíonn roinnt dlínsí teastasú rannpháirtíochta do scoláirí a fhágann an scoil go luath. San 

Fhionlainn, is Teastas Scoir atá anseo ina dtaifeadtar gnóthachain an scoláire go dáta; in Ontario 

is Teastas Gnóthachain atá ann agus in Queensland faigheann scoláirí a bhfuil deacrachtaí 

foghlama acu ní de bharr tosca socheacnamaíochta, cultúrtha ná teangeolaíocha go príomha, 



   
 

85 

Teastas Gnóthachan Aonair Queensland, ar a bhfuil achoimre dá gcuid eolais agus scileanna is 

féidir leo a thaispeáint d’fhostóirí agus soláthraithe oiliúna.  

▪ gné choitianta is ea tuairisciú agus teastasú náisiúnta ar thorthaí comhiomlána an scoláire ag 

deireadh na sraithe sinsearaí in go leor dlínsí. Sa Nua-Shéalainn agus in Queensland, is féidir le 

scoláirí rochtain a fháil ar a dtaifead meánscolaíochta sinsearaí ar líne. Sa Nua-Shéalainn, 

taifeadtar gach caighdeán agus cáilíocht náisiúnta a fhaigheann an scoláire i rith a shaoil agus is 

féidir iad a rochtain ar líne lena Uimhir Scoláire Náisiúnta.   
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Nótaí achoimre maidir le tuairisciú agus aistrithe 

Ba iad na príomhcheisteanna a fiosraíodh i ndáil le tuairisciú: 

▪ céard iad, i do thuairim féin, na príomhghnéithe dearfacha agus diúltacha de chuir chuige 

tuairiscithe i gcláir na sraithe sinsearaí reatha? 

▪ cé na hathruithe, más ann dóibh, ar mhaith leat a fheiceáil le tuairisciú na sraithe sinsearaí agus 

cén fáth? 

▪ cé na dúshláin fhéideartha a bhféadfaí teacht orthu chun na hathruithe atá molta agat a chur i 

gcrích? 

Bhí tacaíocht láidir do thuairisciú níos leithne, níos éagsúla sa tsraith shinsearach. 

Áiríodh le láidreachtaí an tuairiscithe sa tsraith shinsearach a sainaithníodh i rith an athbhreithnithe 

tuairisciú leathan ar ghnóthachtáil san Idirbhliain agus i gclár na hArdteistiméireachta Feidhmí, cé gur 

aithníodh roinnt dúshlán le tuairisciú an ATF a léirmhíniú.  

Tríd is tríd, creidtear go raibh an tuairisciú ar ghnóthachtáil i gclár na hArdteistiméireachta Bunaithe 

trí dheimhniú Choimisiún na Scrúduithe Stáit agus aistriú go dtí an t-ardoideachas trí chóras an CAO 

cothrom, neamhchlaonta agus trédhearcach. Measadh freisin go raibh sé sách cúng. Creidtear gur 

teoranta an léargas a thugann tuairisciú trí theastasú do scoláirí, tuismitheoirí, fostóirí amach anseo 

agus oideachasóirí ar eolas, scileanna, cumais agus inniúlachtaí an scoláire nuair a aistríonn sé go 

domhan na hoibre, na hoiliúna, an ardoideachais agus an bhreisoideachais.  

Moladh go bhféadfadh tuairisciú níos leithne a bheith tairbheach go háirithe don chohórt mór scoláirí 

a aistríonn ón scoil agus a dhéanann printíseachtaí, cúrsaí oiliúna, breisoideachas agus oiliúint; agus 

fostaíocht, nó meascán de na cinn scríbe seo don todhchaí, chomh maith le scoláirí a aistríonn go dtí 

an tríú leibhéal.  

Mhol rannpháirtithe san athbhreithniú go mbíonn an t-aistriú go dtí an cúigiú bliain (díreach ón tsraith 

shóisearach nó ón idirbhliain) dúshlánach mar gheall ar raon cúinsí, lena n-áirítear líon agus castacht 

mhéadaithe in ábhar agus ionchais an churaclaim laistigh d’ábhair agus aistriú chuig cuir chuige 

éagsúla teagaisc agus foghlama, le níos lú deiseanna don fhoghlaim ghníomhach agus neamhspleách. 

Cuireadh imní in iúl maidir leis an aistriú ón scoil go dtí cinn scríbe tar éis na scoile. Níl dóthain 

tacaíochtaí ann do scoláirí a aistríonn go printíseachtaí, cúrsaí oiliúna agus obair. Ba cheart d’fhoghlaim 

an scoláire ar scoil cabhrú leis an scoláire na hinniúlachtaí a theastóidh dá shaol mar dhuine fásta a 

fhorbairt, beag beann ar an méid a dhéanfaidh sé i ndiaidh na scoile. 
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Caibidil 5: Conclúid 

Cuireadh príomhthéamaí, smaointe agus peirspictíochtaí a tháinig as an athbhreithniú 

comhoibritheach ar an tsraith shinsearach i láthair sa tuarascáil eatramhach seo a rinne an CNCM le 

múinteoirí, scoláirí agus tuismitheoirí ó 41 scoil rannpháirteach, mar aon le daoine a d’fhreastail ar 

sheimineáir, scoileanna breise, oideachasóirí, páirtithe leasmhara oideachais agus baill an phobail a 

sheol ríomhphoist chun a ndearcadh ar oideachas na sraithe sinsearaí a thabhairt. Léiriú is ea leithead, 

doimhneacht agus réimse na bpeirspictíochtaí atá ag teacht as an athbhreithniú seo ar an 

rannpháirtíocht agus an leibhéal plé daonlathach faoi thodhchaí oideachas na sraithe sinsearaí atá ina 

thréith den athbhreithniú go dtí seo.   

Is léir dúinn láidreachtaí oideachas na sraithe sinsearaí in Éirinn. Tá muinín ard ag an bpobal inár gcóras 

oideachais. Bhí an meon láidir pobail inár scoileanna soiléir síos tríd an athbhreithniú. Aithníonn 

scoláirí tiomantas a múinteoirí d’fhoghlaim an scoláire; aithníonn tuismitheoirí an dúshlán a 

bhaineann leis an gcuraclam leathan a dtugann a leanaí faoi; agus aithníonn múinteoirí an ríthábhacht 

a bhaineann le hoideachas ardchaighdeáin a chur ar fáil do gach páiste atá oiriúnach dá bhuanna, dá 

chumais agus dá spéiseanna.  

Is é an cuspóir a bhaineann le hoideachas na sraithe sinsearaí atá ag teacht ón athbhreithniú seo ná 

cabhrú le gach scoláire a acmhainneacht a bhaint amach. Ba cheart a chur ar chumas gach scoláire a 

eolas agus a scileanna a dhoimhniú i rith na sraithe sinsearaí agus é ag teacht in inmhe agus ag forbairt 

go hintleachtach, go pearsanta agus go sóisialta. Ba cheart go gcuirfeadh an taithí ar an oideachas sa 

tsraith shinsearach ar chumas na scoláirí todhchaí éagsúil agus inbhuanaithe a bheith acu, ionas gur 

féidir le gach scoláire tabhairt faoi shaoránacht iomlán agus ghníomhach agus páirt a ghlacadh go 

hiomlán agus go gníomhach sa tsochaí agus sa gheilleagar de réir mar a bhíonn sé ag foghlaim agus ag 

aistriú go dtí an saol i ndiaidh na scoile. Teastaíonn córas ó mhúinteoirí, tuismitheoirí agus scoláirí nach 

gcuireann srian ar rannpháirtíocht ná ar roghanna an scoláire más rud é go bhféadfadh na srianta sin 

cur as d’ionchais agus deiseanna saoil daoine óga. Agus aiseolas láidir á thabhairt faoi láidreachtaí agus 

dúshláin oideachas na sraithe sinsearaí, chabhraigh rannpháirtithe san athbhreithniú chun roinnt 

réimsí tábhachtacha a shainaithint óna dteastaíonn tuilleadh airde. Beidh na réimsí seo mar bhunús 

leis an gcomhairliúchán poiblí.  

Cuirtear aiseolas ag eascairt as an athbhreithniú go dtí seo i láthair sa tuarascáil eatramhach seo. 

Tugtar breac-chuntas sa cháipéis a ghabhann leis an gceann seo, Senior Cycle Review Public 

Consultation (CNCM, 2019), ar na príomhréimsí forbartha ag eascairt as an aiseolas seo. Lorgófar agus 



   
 

88 

éascófar rannpháirtíocht páirtithe leasmhara le freagra a thabhairt ar an aiseolas ag eascairt as an 

athbhreithniú seo ar bhonn leanúnach. Beidh gá idirphlé láidir a áireamh sa rannpháirtíocht seo maidir 

leis na hacmhainní agus na tacaíochtaí a theastaíonn agus uainiú agus céimniú aon athruithe molta 

amach anseo ar oideachas na sraithe sinsearaí. Aithnítear chomh maith go mb’fhéidir go mbeadh gá 

le tuilleadh taighde agus comhairliúcháin maidir le gnéithe ar leith d’aon athruithe a bheartaítear in 

am trátha, nuair a aontaítear forbairtí tosaíochta d’oideachas na sraithe sinsearaí.  

Is mian le CNCM buíochas a ghlacadh le múinteoirí, le scoláirí agus le tuismitheoirí sa 41 scoil 

rannpháirteach; agus leo siúd ar fad a ghlac páirt san athbhreithniú go dtí seo. Tugaimid cuireadh duit 

fanacht linn don chéad chéim eile den athbhreithniú, ar comhairliúchán poiblí comhroinnte atá ann 

maidir leis na téamaí a eascraíonn as an athbhreithniú seo. 

Na chéad chéimeanna eile 

Eiseofar feasachán eolais (an tríú ceann sa tsraith) ag ardú feasachta ar agus ag tabhairt cuireadh do 

rannpháirtíocht i gcomhairliúchán poiblí um athbhreithniú ar an tSraith Shinsearach a phostálfar chuig 

gach iar-bhunscoil agus chuig réimse leathan páirtithe leasmhara agus a bheidh ar fáil ar líne. Iarrfar 

ar na grúpaí agus páirtithe leasmhara ar fad a ghlac páirt go dtí seo san athbhreithniú ar an tsraith 

shinsearach páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán seo agus iarrfar orthu aird a tharraingt ar an 

gcomhairliúchán i measc daoine eile. Beidh an comhairliúchán ar oscailt do chách. 

Fógrófar sonraí faoi imeachtaí comhairliúcháin ar na meáin shóisialta freisin agus spreagaimid na 

páirtithe leasmhara ar fad le haird a tharraingt ar an gcomhairliúchán agus rannpháirtíocht ann a chur 

chun cinn. Iarrfar ar dhaoine agus eagraíochtaí páirt a ghlacadh i mbealaí difriúla, ina measc: 

▪ suirbhé ar líne  

▪ aighneachtaí i scríbhinn 

▪ cruinnithe le fócasghrúpaí  

▪ comhdháil náisiúnta chomhairliúcháin 

▪ cruinnithe le páirtithe leasmhara 

Socróidh CNCM réimsí tosaíochtaí agus cuspóirí níos fadtéarmaí d’fhorbairt athraitheach ar oideachas 

na sraithe sinsearaí in Éirinn, beidh aiseolas ón gcomhairliúchán seo mar bhonn agus mar thaca leis an 

bpróiseas seo. Glac páirt inár gcomhairliúchán poiblí trínár suirbhé a fhreagairt ar www.ncca.ie/ga/an-

tsraith-shinsearach, nó trí aighneacht i scríbhinn nó léiriú spéise i gcruinnithe fócasghrúpa a chur ar 

ríomhphost go seniorcycle@ncca.ie agus déanfaimid ár ndícheall freastal ort. Tá an tuarascáil seo ar 

https://www.ncca.ie/ga/an-tsraith-shinsearach
https://www.ncca.ie/ga/an-tsraith-shinsearach
mailto:seniorcycle@ncca.ie
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fáil don chomhairliúchán poiblí go dtí an 1 Samhain 2019.  Cuirfear réimsí tosaíochtaí agus amlíne 

beartaithe d’fhorbairtí in oideachas na sraithe sinsearaí i dtoll a chéile ansin agus cuirfear faoi bhráid 

Bhord na Sraithe Sinsearaí de chuid CNCM iad agus faoi bhráid Chomhairle CNCM ansin. Nuair a 

aontaítear í, seolfar tuarascáil chomhairleach ina mbeidh na réimsí le forbairt agus comhairle ar chomh 

tapa agus chomh mór agus a thabharfar faoi fhorbairtí in oideachas na sraithe sinsearaí sna blianta 

romhainn chuig an Aire Oideachais agus Scileanna lena breithniú.  
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Aguisín 2: Scoileanna rannpháirteacha 

Ardscoil Rís, Luimneach 

CBS Shráid Synge, Baile Átha Cliath 

Coláiste Alexandra, Baile Átha Cliath 

Coláiste Pobail Bhaile Átha Luain, an Iarmhí 

Coláiste Bhaile Átha Í, Baile Átha Í 

Coláiste Ard Feá, Muineachán 

Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Gaillimh 

Coláiste Éinne, Inis Mór, Árainn, Gaillimh 

Coláiste Cranncha, Bun Cranncha, Dún na nGall 

Coláiste Pobail Dhún Seachlainn, an Mhí 

Coláiste Pobail Fhine Gal, Baile Átha Cliath 

Coláiste na Dea-Chomhairle, Ros Mhic Thriúin, Loch Garman 

Coláiste na Trócaire, an Chúlóg, Baile Átha Cliath 

Coláiste na Rinne, Baile Átha Cliath 

Coláiste San Aingeal, Baile Throcail, Port Láirge 

Coláiste Bhréanainn, Cill Airne, Ciarraí 

Coláiste na nUrsalach, Sligeach.  

Cross and Passion College, Cill Dara 

Foghlaim le Chéile Chill Mhantáin Thuaidh, Bré, Cill Mhantáin 

Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin, Carraig Uí Leighin 

Gaelcholáiste Cheatharlach, Ceatharlach 

Mainistir Loreto, Deilginis, Baile Átha Cliath 

Meánscoil Loreto, Baile Brigín, Baile Átha Cliath 
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Meánscoil na Toirbhearta, Warrenmount, Baile Átha Cliath 

Mount St. Michael, Clár Chlainne Mhuiris, Maigh Eo 

Mount Temple Comprehensive, Cluain Tarbh, Baile Átha Cliath 

Pobalscoil Bhaile an Chollaigh, Corcaigh 

Pobalscoil Chill Airne, Ciarraí 

Pobalscoil Phort Mearnóg, Baile Átha Cliath 

Scoil Catherine McAuley, Luimneach 

Scoil an Teaghlaigh Naofa, Muinchille, an Cabhán 

Scoil Naomh Uinsionn, Dún Dealgan, Lú 

Scoil Foghlaim le Chéile na Céime, Baile Átha Cliath 

Scoil Iosaf, an Tulach, an Clár 

Scoil Ruáin, Durlas, Tiobraid Árann 

St Mark’s Academy CBS, Ceatharlach 

St Mary’s CBS, Port Laoise, Laois 

St. Joseph’s Secondary School, Droichead Átha, Lú 

St. Joseph’s Secondary School, an Ros, Baile Átha Cliath 

St. Louis Community School, Coillte Mach, Maigh Eo 

St. Mark’s Community School, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 

 

Is féidir teacht ar phróifíl an ghrúpa scoileanna seo, a léiríonn sampla ionadaíoch de chineálacha 

scoileanna, anseo: https://www.ncca.ie/ga/an-tsraith-shinsearach/athbhreithniú-na-sraithe-

sinsearaí/athbhreithniú-i-dteannta-scoileanna 
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