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Scoil na hAithne 
Tá freascó Rafael, Scoil na hAithne , tar éis éirí ina shiombail den chomhghaol idir an ealaín, an 

fhealsúnacht, agus an eolaíocht a bhí go mór i réim le linn na hAthbheochana Iodálaí. Péinteáladh 

é idir na blianta 1509 agus 1511, agus is ann a fheictear Platón agus Arastatal i gcomhrá le chéile, 

agus fealsaimh, eolaithe, agus ealaíontóirí idir óg agus sean ina dtimpeall. Tá an dá phríomhfhíor 

mar léiriú ar scoileanna éagsúla na fealsúnachta - Platón agus Arastatal. Tá méar Phlatóin ag 

síneadh suas i dtreo na bhflaitheas agus cóip dá chomhrá Timeo (Timaeus) ina lámh aige; tá méar 

Arastatail ag díriú amach ar an saol, agus cóip dá Etica (Eitic) ina lámh aige. Déantar ceiliúradh sa 

fhreascó seo ar an tábhacht a bhaineann le leabhair agus leis an bhfoghlaim. Áirítear leis an 

bhfreascó féin fíor amháin is fiche ar leith, curtha os comhair chúlra scoile samhlaíoch. Tá na 

fíoracha i mbun comhrá, oibre nó cluichí. Creidtear gur léiriú iad na fíoracha go léir ar fhealsaimh 

Ghréagacha mór le rá. 

 
Bhí aithne ar Rafael mar chumadóir spáis iontach, agus is léiriú air sin é “Scoil na hAithne” in Stanza 

della Segnatura na Vatacáine (Seomra an Segnatura). Meastar go bhfuil an freascó ar cheann de na 

saothair is iomráití is fearr ó thréimhse na hAthbheochana. Áirítear leis an bhfreascó íomhánna de 

dhealbha. Dealbh amháin is ea Apalló, dia an tsolais, na boghdóireachta agus an cheoil i measc na 

nGréagach, agus lir ina lámh. Aitéiné atá sa dealbh eile, bandia na feasa i measc na nGréagach, a 

thaispeántar ina fíor Rómhánach mar Mhinéirve. Léirítear an foirgneamh féin mar chruth croise le 

fíoracha sa tosach agus an taobh istigh ag cúlú taobh thiar díobh. Tá na fíoracha scaipthe ar fud 

céimeanna agus cosán laistigh den scoil agus tá an freascó suite laistigh de fhráma i bhfoirm stua. 

Rinne an t-ealaíontóir staidéar ar fhothrach na bhfolcadán sa Róimh, agus d’áirigh sé i gcúlra an 

phictiúir iad, ag cloí leis an gcreideamh traidisiúnta gur tharla gach mórphlé fealsúnachta ar 

bhealach poiblí sa Ghréig ársa. 
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Réamhrá 

                 
Is ceart don fhorbairt ghairmiúil nua-aimseartha do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile luach príomha a 

chur ar a stádas mar ghairmithe den scoth agus an stádas sin a chur chun cinn. Tá comhsheasmhacht ann idir 

béim ar mhúinteoirí agus ar cheannairí scoile mar ghairmithe i bpobal foghlaimeoirí níos forleithne, agus a 

bhféiniúlacht mar ghrúpa ardoilte atá tiomanta don fhoghlaim i suíomh coiteann. Faightear ag croílár na 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ie/
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ngníomhaíochtaí sin an gairmí gníomhaíoch a dhéanann machnamh ar a gcleachtas, agus a ghlacann 

claonadh chun iniúchadh criticiúil a dhéanamh ar an gcleachtas sin chun fios nua a thógáil. 

Tá fás tar éis teacht ar an taighde atá i bhfabhar fios atá praiticiúil atá curtha chun cinn ag múinteoirí 

agus ceannairí scoile atá fréamhaithe ina “wisdom of practice (fios cleachtais)” bunaithe ar a gceird 

nó “…sensible know-how constructed in the context of their lived experiences and work (fios feasa 

ciallmhar i gcomhthéacs a dtaithí agus a saothair)” (Grimmett & McKinnon, 1992: 396). Tá sé sin 

ag croílár an idirdhealaithe a dhéantar idir fios bunaithe ar cheird agus fios a fhaightear ón eolaíocht 

shóisialta, faoi mar a dhéanann Schön comhchosúlacht dheas air thíos; 

Teachers’ knowledge is not the knowledge of science, which occupies 

the “high hard ground” populated by research theory, but rather is the 

knowledge of practice, found in the “swampy lowland where situations 

are confusing “messes” incapable of technical solutions (Ní hionann 

fios múinteoirí agus fios na heolaíochta, a fhaightear ar “thalamh 

daingean ard” na teoirice taighde, is ionann é agus fios an chleachtais, 

a fhaightear sna “hísealchríocha riascacha” ina bhfaightear cásanna 

“praisí” nach féidir réiteach teicniúil a dhéanamh orthu  (1983: 42). 

.  

Má tá fios coiteann ár múinteoirí agus ceannaírí scoile chun cumann na hintleachta níos leithne sa 

réimse a chur ar an eolas, luíonn sé le réasún go gcaithfidh an fhorbairt ghairmiúil a sholáthraítear a 

bheith comhoiriúnach le húsáid na feasa sin d’fhonn go gcomhroinnfí agus go gceapfaí fadhb di.    

Bíonn an próiseas sin rí-éifeachtach nuair a bhíonn rannpháirtíocht chomhoibríoch i gceist leis arna 

stiúradh ag an taithí agus an fios a thugann múinteoirí agus ceannairí scoile d’áit foghlama shóisialta. 

Ina theannta sin, mar gheall “Knowledge is produced by the people who need it to solve a practical 

problem of their own (go dtáirgeann na daoine an fios a dteastaíonn sé uathu le fadhb phraiticiúil 

dá gcuid féin a fhuascailt) (Gibbons et al., 1994: 3); is fearr dá réir go dtógtar an fios sin i suíomhanna 

comhthéacsaithe comhoibríocha. 

Tá ríméad ar SFGM Civitas Parium a chur in bhur láthair, ar creat coincheapúil saincheaptha é le 

foireann tacaíochtaí comhoibríocha SFGM don fhorbairt ghairmiúil a chur ar an eolas agus a fhorbairt 

a thuilleadh. Agus é bunaithe ar an gcleachtas machnamhach; is le béim ar an gcuraclam, ar an 

oideolaíocht agus ar an meastóireacht a chumasaítear an creat, agus buanaítear é leis an tosaíocht 

fhollasach a thugtar ann do riachtanais na bhfoghlaimeoirí uile. Cuirtear bealach ar fáil leis freisin 

trínar féidir múnlaí comhoibríocha SFGM a mheas agus cur leo a thuilleadh, chun a n-éifeachtúlacht 

agus a n-inbhuanaitheacht amach anseo a chinntiú. 

Múnlaítear Civitas Parium leis an gcorpas litríochta a thacaíonn le Pobail Foghlama Ghairmiúla agus 

le Pobail Chleachtais mar shamhlacha ina n-úsáidtear agus lena mbuanaítear an ghairmiúlacht 

chomhoibríoch. Ina theannta sin, tarraingíonn sé ar shaothar reatha thar fhoirne SFGM uile, agus mar 

sin déanann sé próifíliú ar gach saothar atá déanta againn go dtí seo. Dá réir sin, is ionann é agus fíor-

chumasc ar an taighde agus ar an gcleachtas. 
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Faightear éileamh comhaontaithe sa taighde comhaimseartha don fhorbairt ghairmiúil atá buanaithe 

agus comhthéacsaithe, agus fiosrúchán agus réiteach fadhbanna leanúnach atá fite fuaite i 

ngnáthshaol laethúil scoileanna á gcur chun cinn. Is bunchloch de mhisean SFGM é an chaoi a 

leagaimid béim ar mhúnlaí claochlaitheacha, a bhfuil sé mar aidhm acu scoileanna a chumasú le 

bheith ina bpobail foghlama neamhspleácha agus féinstiúrtha. Bhí sé sin ag croí Thacaíocht 

Leanúnach Scoile de chuid SFGM inar oibríomar le blianta fada le múinteoirí agus le ceannairí scoile 

thar thréimhse ama ina ngnáthshuíomhanna oibre laethúla, chun aghaidh a thabhairt ar a dtosaíochtaí 

féinaitheanta, a bhí bunaithe ar riachtanais na bpáistí agus na scoláirí. 

Tá Civitas Parium ar aon fhocal le múnla SFGM den Tacaíocht Leanúnach Scoile. Le chéile, 

léiríonn siad dhá chrann taca d’fhoghlaim ghairmiúil chlaochlaitheach an SFGM lena ndearbhaímid 

ár dtiomantas mar oideoirí múinteoirí freagrúla agus iontaofa. Ba mhaith liom buíochas ó chroí a 

ghabháil le Coiste Taighde SFGM atá tar éis an creat taighde-bhunaithe seo a choincheapú, agus iad 

ag saothrú agus ag cur lenár n-obair roimhe seo; agus creidimse go bhfeidhmeoidh sé mar spreagadh 

agus mar shaothrú ar an gcaipiteal gairmiúil laistigh de agus ar fud na scoileanna. Níl aon amhras 

orm ach go mbeidh Civitas Parium ina phríomhphointe tagartha in oideachas mhúinteoirí na hÉireann 

amach anseo. 

 

 

 
Ciara O’Donnell 

Stiúrthóir 

Náisiúnta 

An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) 
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Réamhrá 

 

Is seirbhís tacaíochta thrasearnálach í an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) 
faoi shainchúram na Rannóige um Oideachas Múinteoirí den Roinn Oideachais agus Scileanna 
(ROS), seirbhís atá á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar (IOBÁCT). 

Mar chuid dá sainchúram, cuireann SFGM múnlaí na forbartha gairmiúla comhoibríocha chun cinn, 
agus bíonn sí rannpháirteach sa chleachtas taighde-bhunaithe. Laistigh de chur chuige taighde-
bhunaithe, is é an aidhm le SFGM múnlaí a ghlacadh atá ailínithe le sainchomharthaí na 
gairmiúlachta comhoibríche den chaighdeán is airde, téarma a chum Hargreaves agus O’Connor 
(2018) le tagairt a dhéanamh don fhorbairt ghairmiúil atá fréamhaithe san fhiosrúchán, agus atá 
freagrúil don aiseolas. 

Is é cuspóir an doiciméid seo cur leis an gcleachtas ar fud SFGM mar eagraíocht atá feasach ar an 
taighde agus atá bunaithe ar an taighde céanna. Is é an aidhm leis an bPlean Straitéiseach do SFGM 
síneadh a chur le ‘the provision of professional learning for all teachers and school leaders by 
offering a range of CPD models to include those which facilitate engagement in research, deeper 
levels of professional learning, meaningful professional exchange/dialogue and lasting change in 
school’ (“soláthar na foghlama gairmiúla do gach múinteoir agus ceannaire scoile trí réimse múnlaí 
FGL a thairiscint lena n-áirítear na cinn a éascaíonn do rannpháirtíocht sa taighde, leibhéil 
foghlama ghairmiúla níos doimhne, idirphlé/comhphlé gairmiúil bríomhar agus athrú buan sa 
scoil”) (SFGM, 2017, lch. 17). Feabhsaíonn an doiciméad seo fios forbartha acmhainne na 
heagraíochta i leith múnlaí an dea-chleachtais don teagasc agus don fhoghlaim inár scoileanna 
agus lenár scoileanna, le béim faoi leith ar mhúnlaí na forbartha gairmiúla comhoibríche. 

Is aguisín atá sa doiciméad seo leis an Ráiteas um Thacaíocht Leanúnach Scoile (2017), de bharr 
athrú na tacaíochta i dtreo múnlaí níos claochlaithí atá á soláthar ag an eagraíocht. ‘Sustained 
support as a model moves beyond a series of CPD ‘events’ or workshops. (“Tacaíocht leanúnach 
mar mhúnla thar shraith “imeachtaí” nó ceardlanna FGL.) It focuses on enablement, countering 
the potential emergence of a dependency culture, through supporting schools to problem-solve, 
drawing on their own expertise within their own school context. (Díríonn sé ar chumasúchán, ag 
cur i gcoinne teacht chun cinn féideartha cultúr spleáchais, trí thacú le scoileanna chun fadhbanna 
a réiteach, ag tarraingt ar a saineolas féin laistigh de chomhthéacs a scoile féin.”) (SFGM, 2017). 
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Cúlra 

 

De bharr shainchúram éagsúil SFGM, úsáideadh agus glacadh le héagsúlacht múnlaí ar fud na 
heagraíochta. Bhraith roghnú an mhúnla ar roinnt cúinsí lena n-áirítear an earnáil, an comhthéacs 
agus cuspóir na Forbartha Gairmiúla féin. Ag tosú in 2019, chuaigh an coiste taighde, faoi cheannas 
an Leas-Stiúrthóra Beartais, Taighde agus Dearaidh, i mbun athbhreithniú ar na múnlaí den 
fhorbairt ghairmiúil chomhoibríoch atá in úsáid ar fud na heagraíochta. Is féidir teacht ar thaifead 
de na cuntais a tiomsaíodh mar chuid den athbhreithniú seo in Aguisín 1 den doiciméad seo. 

Déantar éascú na Forbartha Gairmiúla Comhoibríche a chleachtadh i ndlínsí oideachasúla ar bhonn 
idirnáisiúnta agus ba le forbairt an chreata seo a tugadh an deis do SFGM machnamh a dhéanamh 
ar chleachtas rí-éifeachtach náisiúnta agus idirnáisiúnta. Rinneadh athbhreithniú litríochta a 
dhírigh ar phríomhphrionsabail na forbartha gairmiúla comhoibríche. Ina theannta sin, éascaíodh 
do roinnt cruinnithe laistigh agus lasmuigh den choiste taighde ina díríodh ar phlé a dhéanamh ar 
an athbhreithniú litríochta agus ar na múnlaí reatha a bhí in úsáid d’fhonn comhthuiscint a 
fhorbairt ar an taighde lena múnlaítear an creat. 

Tháinig forbairt Civitas Parium, ar creat saincheaptha é, mar thoradh ar an bpróiseas taighde sin, 
a chuirfear i láthair níos déanaí sa doiciméad seo. Is é Civitas Parium an croí-chreat coincheapúil 
do mhúnlaí SFGM den fhorbairt ghairmiúil chomhoibríoch. Is trí chomhroinnt an doiciméid seo a 
chuirfear an creat in iúl ar fud na heagraíochta le cleachtas a mhúnlú, machnamh a spreagadh agus 
tacaíocht a thabhairt d’aidhm SFGM forbairt ghairmiúil ar ardchaighdeáin a sholáthar, agus 
tacaíocht a chumasaíonn múinteoirí agus scoileanna chun an t-oideachas is fearr agus is féidir a 
thabhairt do gach dalta/scoláire. Tá an creat ailínithe freisin le sprioc fhoriomlán SFGM — 
aitheantas forleathan a fháil mar sholáthraí nuálach, freagrúil agus iontaofa den fhorbairt 
ghairmiúil leanúnach agus de thacaíocht do mhúinteoirí agus do scoileanna. 
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Cuspóir 

 

Is é aidhm an doiciméid seo achoimre a thabhairt ar na gnéithe de mhúnlaí SFGM den fhorbairt 
ghairmiúil chomhoibríoch, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, Pobail Foghlama 
Ghairmiúla (PFGanna) agus Pobail Chleachtais (PCanna), d’fhonn comhairleoirí a chumasú chun 
cineálacha saincheaptha den fhorbairt ghairmiúil chomhoibríoch a sholáthar is fearr a shásaíonn 
riachtanais na scoile nó líonraí na scoileanna lena mbíonn an comhairleoir ag obair. 

Faoi mar a rinneadh achoimre air in Ag Breathnú ar an Scoil Againne (BASA, 2016), feictear 
scoileanna mar eagraíochtaí foghlama dinimiciúla, agus tá ról tábhachtach ag SFGM chun 
acmhainn aonair agus choiteann na scoileanna a thógáil chun tacú leis an bhfeabhsú leanúnach sa 
teagasc agus san fhoghlaim. Ní hé an aidhm leis an doiciméad seo sláine mhúnla faoi leith a chur 
chun cinn, ach chun cúlra a sholáthar faoi mhúnlaí is féidir a úsáid, ag brath ar an gcomhthéacs. 
Faoi mar a dhéantar achoimre air in Covey (2004) “Begin with the end in mind” (Cuimhnigh ar an 
deireadh ag an tús). Bíonn an SFGM dírithe ar spriocanna maidir le foghlaim daltaí/scoláirí, agus 
tá sí den tuairim gurb é cuspóir an doiciméid seo achoimre a thabhairt ar phríomhghnéithe agus 
ábhair mhachnaimh atá saincheaptha do riachtanais na heagraíochta agus í ag dul i ngleic le 
ceannairí scoile agus le múinteoirí chun obair go comhoibríoch, seachas ina n-aonar i gcomhphlé 
dí-chomhthéacsaithe ar mhúnlaí acadúla. 

Is fiú a thabhairt faoi deara gur féidir go leor cineálacha a bheith ag an bhforbairt ghairmiúil 
chomhoibríoch, agus gur féidir léi tarlú i go leor formáidí. Is féidir an creat a thugtar anseo a chur 
i bhfeidhm in iliomad comhthéacsanna lena n-áirítear an spás ar líne. Tá an fhoireann 
teicneolaíochtaí digiteacha tar éis ábhair thacaíochta a chruthú agus a léiriú don fhoghlaim 
chumaisc, ar féidir le pearsanra SFGM tarraingt orthu chun iniúchadh a dhéanamh ar ardáin agus 
feidhmeanna ina dtacaítear leis an bhforbairt ghairmiúil chomhoibríoch ar líne. Beag beann ar an 
teicneolaíocht a úsáidtear, tá sé tábhachtach go bhfíoraítear gnéithe an chreata agus go 
mbarrfheabhsaítear deiseanna don fhíor-chomhoibriú. 
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Ráiteas Tosaigh 

 
Is croí-ghné de shaothar SFGM é éascú d’fhorbairt ghairmiúil na gceannairí scoile agus na 

múinteoirí. Ról cumasaithe na seirbhísí tacaíochta, a chumasaíonn scoileanna chun leasuithe a 

thionscnamh agus a úsáid a dhíríonn go sonrach agus a chuireann torthaí foghlama daltaí/scoláirí 

chun cinn; faightear an ról sin ag croílár na seirbhísí a sholáthraíonn SFGM ar bhealach éifeachtach. 

Na dúshláin a bhaineann le bonn taca a chur faoin méid sin; beidh struchtúir scoile de dhíth air sin 

lenar féidir srianta ama, an imní a bhaineann le dul sa seans, agus easpa muiníne a théann i gcoinne 

an mhachnaimh neamhspleách a shárú (Hipp agus Huffman, 2007). Féachtar sa doiciméad seo ar 

an gcaoi ar féidir cleachtas SFGM a bheith treoraithe ag an taighde a thacaíonn le Pobail Foghlama 

Ghairmiúla agus Pobail Chleachtais chun cultúr a chumasú agus a chumhachtú ina dtugtar aghaidh 

ar na dúshláin atá roimh scoileanna i bhfianaise éascú agus buanú na gairmiúlachta comhoibríche. 

Ina theannta sin, cuirtear san áireamh san athbhreithniú éagsúlacht agus raon na tacaíochta do 

Phobail Foghlama Ghairmiúla agus do Phobail Chleachtais a sholáthraítear faoi láthair ar fud na 

bhfoirne SFGM. Is leis an bhfoghlaim a bheidh ar fáil ón taighde a thabharfar léargas ar an 

éagsúlacht próifílí a ghlacann an fhoghlaim ghairmiúil chomhoibríoch laistigh de SFGM. Déanfaidh 

an t-athbhreithniú forbairt an chreata choincheapúil shaincheaptha a mhúnlú ar deireadh thiar, 

chun na múnlaí éagsúla den fhorbairt ghairmiúil chomhoibríoch SFGM a mhúnlú agus a fhorbairt 

a thuilleadh. Is i gcomhthéacs an taighde sin a dhéanfar achoimre ar na príomhghnéithe agus 

príomhchoinníollacha is gá chun iad sin a bhunú, chun tacú leo agus chun iad a bhuanú. Tá míniú 

in athbhreithniú litríochta an doiciméid seo atá mar bhonn faoin idirdhealú idir na teoiricí taobh 

thiar den idirdhealú agus den difríocht idir Pobal Foghlama Gairmiúil agus Pobal Cleachtais. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C U I D  2 
Athbhreithniú Litríochta 
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Saintréithe na bPobal Foghlama Gairmiúil agus na bPobal Cleachtais 
 

Is leis na creataí teoiriciúla, a mbunúis stairiúla agus a gcuspóir a dhéantar idirdhealú idir Pobail 
Foghlama Ghairmiúla agus Pobail Chleachtais. Tarraingíonn múnlaí an Phobail Foghlama 
Ghairmiúil go léir ó theoiric eagrúcháin foghlama (Senge, 1990), agus tarraingíonn múnlaí Phobail 
Chleachtais ón gcognaíocht shuite, ó theoiric na foghlama sóisialta, nó ó theoiric na bainistíochta 
feasa. Táthar tar éis gach múnla a cheapadh ar go leor bealaí, rud a chruthaíonn cás achrannach 
do cheannairí scoile chun na coincheapa sin a shainiú agus a thuiscint. Ní hamháin go bhfuil 
éagsúlacht mhór ann idir an dá mhúnla, is amhlaidh an cás freisin laistigh de gach coincheap; agus 
is éagsúil iad i dtéarmaí ballraíochta, ceannaireachta, agus comhroinnte feasa. Cé go ndíríonn na 
múnlaí a bhaineann le Pobal Foghlama Gairmiúil ar an gcomhfhoghlaim atá bunaithe ar fhreagairt 
do riachtanais scoláirí agus ar ghnóthachtáil fheabhsaithe do scoláirí, is cosúil go gcuirtear níos mó 
béime sna múnlaí Pobail Foghlama Ghairmiúil ar an leibhéal eagraíochtúil maidir le cultúr 
comhoibrithe a thógáil óna dtiocfadh feabhsú scoile. Freagraítear sna múnlaí Pobail Cleachtais don 
éileamh ar ailíniú na bPobal Cleachtais le straitéis na scoile, bíonn siad níos dírithe ar fheabhsú an 
chleachtais. 

Glacann SFGM cur chuige solúbtha ar an bhfoghlaim chomhoibríoch, le gnéithe de gach múnla á 
n-úsáid ag brath ar riachtanas comhthéacsúil scoil faoi leith nó líonra scoileanna. An rud is 
tábhachtaí de sin do SFGM is ea chun inbhuanaitheacht an múnla comhoibríche saincheaptha a 
forbraíodh a chinntiú. Ábhar machnaimh eile is ea go mbíonn an claonadh i measc Pobail Foghlama 
Ghairmiúla, de réir na litríochta, béim a leagan ar ról an cheannaire lasmuigh den phobal; agus 
feictear an claonadh sa litríocht faoin bPobal Cleachtais i dtreo ceannaireachta “ón mbonn aníos” 
laistigh den phobal féin. B’fhéidir gur cuidiú iad na hidirdhealuithe tábhachtacha sin idir an dá 
choincheap (Blankenship agus Ruona, 2007). 

Le comparáid a thabhairt idir múnla an Phobail Foghlama Ghairmiúil agus múnla na bPobal 
Cleachtais, rinneadh machnamh ar gach múnla ar bhunús na teoirice, ar chomhdhéanamh na 
ballraíochta den phobal, stíl agus cuir chuige na ceannaireachta, an cultúr laistigh den eagraíocht 
agus ar an gcaoi a gcomhroinntear eolas laistigh den ghrúpa. Sonraítear i dTábla 1 thíos an 
chomparáid sin de réir na gceannteideal ábhartha. 
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Tábla 1: Comparáid idir saintréithe shamhlacha na bPobal Foghlama Gairmiúil agus na bPobal Cleachtais. 
Arna chur in oiriúint ó Blankenship, S. agus Ruona W. (2007). 

 
Múnla Bonn Teoirice Ballraíocht Ceannaireacht Cultúr 

Eagraíochtúil 
Comhroinnt Eolais 

Dufour & Eaker 
(Pobail Foghlama 
Ghairmiúla) 

Eagraíocht 
foghlama 

Déantar talamh slán den 
bhallraíocht de bhua a 
stádais mar bhall den 
fhoireann teagaisc; 
cuirtear múinteoirí i 
bhfoireann 
chomhoibríoch le hobair 
a dhéanamh ar 
cheisteanna scoile 
tábhachtacha 

An Príomhoide; 
comhroinntear 
cinnteoireacht; 
tugtar eolas agus 
oiliúint don 
fhoireann; 
iompraíochtaí a 
léiriú a thagann le 
fís agus luachanna; 
dírithe ar thorthaí 

Misean 
comhroinnte, fís 
agus luachanna a 
spreagann an obair; 
is príomhnuálaíocht 
é an comhoibriú 
agus is gnéithe 
ríthábhachtacha iad, 
tástáil agus béim ar 
thorthaí  

Bíonn comhphlé 
teoranta, cé go 
gcomhoibríonn baill 
foirne, ní phléitear 
go mion an chaoi a 
gcruthaíonn foirne 
eolas nua agus an 
chaoi a roinntear é  
leis an eagraíocht 
ina hiomláine 

Murphy & Lick 
(Grúpa Staidéir Lán-
Fhoirne) 

Eagraíocht 
Foghlama 

Éigeantach; glacann 
foireann teagaisc na 
scoile go léir páirt i 
ngrúpaí staidéir idir 3-8 
mball; ba cheart go 
mbeadh na grúpaí 
trasdisciplíneach agus 
trasghráid chun obair a 
dhéanamh ar riachtanais 
dhaltaí atá bunaithe ar 
shonraí 

Bíonn an 
cheannaireacht 
comhroinnte laistigh 
den ghrúpa staidéir; 
déanann 
riarachán na scoile 
monatóireacht ar 
ghrúpaí staidéir 
agus is cuid 
d’fhoireann 
ceannaireachta 
lánscoile é 

Is iad riachtanais 
scoláirí bunaithe ar 
shonraí a spreagann 
an obair; is 
comhfhreagracht í 
obair na ngrúpaí 
staidéir i measc 
baill; d’fhéadfadh 
fócas éagsúil a 
bheith ag grúpaí 
staidéir  

Cuirtear an obair ar 
fáil go poiblí trí logaí 
staidéir agus 
pleananna 
gníomhaíochta; 
buaileann na grúpaí 
staidéir le chéile ar 
bhonn rialta agus 
féadfaidh siad leas a 
bhaint as prótacal 
don chomhroinnt; 
comhroinnt idir an 
fhoireann teagaisc 
ar fad ar bhonn 
bliantúil 

Hord 
(Pobail Foghlama 
Ghairmiúla) 

Eagraíocht 
Foghlama 

Déantar talamh slán den 
bhallraíocht de bhua a 
stádais mar bhall den 
fhoireann teagaisc; 
athraíonn méid na 
bhfoirne foghlama (idir 
beagán daoine agus 
foireann teagaisc iomlán) 

Arna sholáthar ag 
an bpríomhoide; ba 
cheart go soláthrófaí 
coinníollacha tacúla 
laistigh den scoil 

Is iad fís 
chomhroinnte agus 
luachanna atá taobh 
thiar den obair; 
gnóthaítear 
comhoibriú trí 
chleachtas 
comhroinnte; is é 
claochlú cultúrtha is 
tábhachtaí chun éirí 
ina PFG 

Glacann múinteoirí 
páirt i gcomhphlé 
machnamhach; is 
bealaí freisin iad an 
chóitseáil agus an t-
aiseolas chun eolas 
a chomhroinnt 

Brown & Duguid 
(Pobail Chleachtais) 

Cognaíocht 
Shuite, 
Foghlaim 
Shóisialta 

Tá an bhallraíocht 
deonach; grúpa oibrithe 
neamhfhoirmiúil i mbun 
an phoist chéanna 

Struchtúr 
neamhfhoirmiúil; is 
cothromaíoch é an 
cineál pobail seo 

Ní gá go 
dtabharfadh an 
cultúr tacaíocht do 
struchtúir 
neamhfhoirmiúla 

Insint; comhoibríoch; 
tógtha go sóisialta; 
tarlaíonn laistigh de 
phobal 

Wenger, McDermott 
& Snyder (Pobail 
Chleachtais) 

Foghlaim 
Shóisialta 

Is deonach í an 
rannpháirtíocht; 
d’fhéadfadh an 
bhallraíocht a bheith 
féinroghnaithe nó sannta 
ag an eagraíocht; 
bunaithe ar shaineolas 
nó paisean d’ábhar éigin 

Dáilte; tagann an 
cheannaireacht ó 
cheannairí foirmiúla 
agus 
neamhfhoirmiúla 
araon, laistigh agus 
lasmuigh den 
phobal 

Cuireann an 
eagraíocht luach ar 
nuálaíocht agus ar 
chomhroinnt eolais; 

Tarlaíonn laistigh 
den phobal den 
chuid is mó; 
tarlaíonn 
idirmhalartú trasna 
teorainneacha 
pobail nuair is cuí 

Saint-Onge & 
Wallace (Pobail 
Chleachtais) 

Bainistíocht 
Eolais 

Rannpháirtíocht 
dheonach; féinroghnaithe 
nó sannta ag an 
eagraíocht; féadfar 
pobail díriú ar chineál 
oibre nó ar éileamh 
straitéiseach 

Curtha ar fáil ag baill 
agus lucht 
bainistíochta araon 

Tacaítear le Pobail 
Chleachtais; 
cothaítear leibhéal 
muiníne agus 
caidreamh le gur 
féidir comhoibriú 
tarlú 

Déantar eolas a 
rochtain, a chruthú 
agus a chomhroinnt 
laistigh den phobal; 
tacaíonn an 
eagraíocht le líonraí 
pobail lena 
chomhroinnt ar fud 
pobal 
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Pobail Foghlama Ghairmiúla 

 

Is pobail iad Pobail Foghlama Ghairmiúla ina gcomhoibríonn foireann scoile, nó grúpa múinteoirí 
le sprioc chomhroinnte, agus i gcomhar lena chéile d’fhonn foghlaim scoláirí fheabhsaithe a aithint 
agus a fhíorú (Hord agus Sommers, 2008). Cuirtear síos in Bolam, McMahon, Stoll, Thomas, agus 
Wallace (2005) ar Phobal Foghlama Gairmiúil mar phobal; ‘with the capacity to promote and 
sustain the learning of all professionals in the school community with the collective purpose of 
enhancing student learning’ (“leis an gcumas chun foghlaim gach gairmí a chur chun cinn agus a 
bhuanú i bpobal na scoile leis an gcuspóir comhchoiteann foghlaim scoláirí a fheabhsú”) (lch. 145). 

Tá nasc idir an fhorbairt agus an fhoghlaim ghairmiúil múinteoirí a bhíonn ar siúl agus athruithe 
leanúnacha sa tsochaí, athruithe a imríonn tionchar ar an bpobal teagaisc. (Grosemans, Boon, 
Verclairen, Dochy, & Kyndt, 2015). Nasctar an taighde atá mar bhonn faoi fhorbairt ghairmiúil 
múinteoirí le hathruithe: 

• ar chognaíocht múinteoirí, 

• ar chlaonadh i leith scoláirí, 

• ar dhearcadh agus féiniúlacht ghairmiúil, 

• in eolas ar ábhair, 

• agus ar eolas agus scileanna oideolaíochta 

(De Vries, Jansen, & van de Grift, 2013; Kyndt, Gijbels, Grosemans, & Donche, 2016; Meirink, Meijer, & Verloop, 2007). 

Roinneann Kyndt et al. (2016) foghlaim múinteoirí ina dhá chuid: 

1. Gníomhaíochtaí aonair lena mbaineann bailiú faisnéise aonair, machnamh, 

casadh ar dheacrachtaí 

2. Gníomhaíochtaí foghlama le comhghleacaithe ar nós comhoibriú, comhroinnt, ag cur le 

gníomhaíochtaí seach-churaclaim. 

I dTábla 2 a leanas, tugtar achoimre ar na buntréithe agus na príomhdhálaí d’fhiosrú múinteoirí i 

dteannta le príomhoideolaíochtaí d’fhoghlaim múinteoirí. Feidhmíonn Tábla 2 mar bhonn taighde 

achomair, a chuireann bonn eolais faoin gcur chuige don fhorbairt ghairmiúil múinteoirí laistigh 

de SFGM. 
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Tábla 2: Achoimre ar an mbonn taighde atá mar bhonn faoi shaintréithe éifeachtacha na PFGanna, na 
príomhchoinníollacha lena n-éascaítear d’fhiosrú gairmiúil comhoibríoch éifeachtach agus d’oideolaíochtaí 
d’fhoghlaim múinteoirí. 

 
 

Characteristics of Effective 

Professional Learning Communities 

(Harris & Jones, 2010; O Sullivan, 

2011; Stoll et al., 2006; Vescio et al., 

2008) 

Key conditions for effective 
collaborative professional inquiry 
(Kennedy, 2014; King, 2014; Stoll et al., 
2006, O Sullivan, 2011) 

Effective Pedagogies for Teacher 
Learning 

(Parker et al., 2016) 

• Luachanna agus fís chomhroinnte 
• Comhfhreagracht as foghlaim 

daltaí 

• Fiosrúchán gairmiúil machnamhach 

• Comhoibriú le comhghleacaithe 

• Cuirtear foghlaim aonair, chomh 

maith le grúpfhoghlaim chun cinn 

• Comh-mhuinín, meas agus 
tacaíocht 

• Ballraíocht ionchuimsitheach 

• Oscailteacht, líonraí agus 

comhpháirtíochtaí 

• Ceannaireacht a chuireann cultúr 
foghlama agus ceannaireacht 
dháilte chun cinn 

• Saineolas seachtrach 

• Am don chomhoibriú 

• Gníomhaíocht múinteoirí 

• Rannpháirtíocht dheonach 

• Comhrá criticiúil 
• Comhroinnt phoiblí na hoibre 

• Rannpháirtíocht i bpobail 

foghlaimeoirí 

(Brennan, 2017, lch.83) 

Saintréithe na bPobal Foghlama Gairmiúil 

 
Liostaíonn Hord (1997), agus Hord agus Sommers (2008) cúig shaintréith de Phobail Foghlama 

Ghairmiúla arb iad na cinn is suntasaí sa litríocht iad, de réir dealraimh: 

(a) Ceannaireacht thacúil agus chomhroinnte 

Is gá don cheannaire scoile agus do na riarthóirí tacú le agus páirt dhaonlathach a ghlacadh i 

ngabháil éilimh agus tuairimí na múinteoirí, agus ní mór dóibh oibriú go comhoibríoch chun 

feabhsú acadúil a bhaint amach. Caithfidh múinteoirí agus ceannairí scoile cumhacht agus 

ceannaireacht an Phobail Foghlama Ghairmiúil a chomhroinnt, óir gur cheart múinteoirí a áireamh 

mar bhaill cothroma den Phobal Foghlama Gairmiúil, go mbeadh údarás agus úinéireacht acu ar 

obair agus ar ghaiscí an Phobail Foghlama Ghairmiúil (Boone, 2010; Hord, 1997). Ar an mbealach 

céanna, mhínigh Vescio et al. (2008) údarás múinteoirí mar chumas múinteoirí cinntí a ghlacadh 

maidir lena bPobal Foghlama Gairmiúil agus gnéithe den rialachas scoile atá bunúsach do Phobail 

Foghlama Ghairmiúla a d’oibrigh chun athrú dearfach a chur chun cinn sna cultúir teagaisc agus 

do chothú na ceannaireachta i measc na múinteoirí. 

(b) Luachanna, fís, agus spriocanna comhroinnte 

Bíonn cuspóir comhchoiteann ag baill an Phobail Foghlama Ghairmiúil, agus bíonn fís 

chomhroinnte acu don fheabhsú scoile ina mbíonn foghlaim scoláirí lárnach. Is leis na luachanna, 

tuairimí, agus noirm chomhroinnte sin maidir leis an bPobal Foghlama Gairmiúil a chothaítear agus 

a fhorbraítear iontaoibh phearsanta agus ghairmiúil i measc an ghrúpa, agus téann siad sa tóir ar 

spriocanna an Phobail Foghlama Ghairmiúil maidir le teagasc agus foghlaim le chéile (Boone, 2010; 

Hord, 1997; Newmann, 1996; Stoll, Bolam, McMahon, Wallace, & Thomas, 2006). 
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(c) Comhfhoghlaim agus dúthracht 

Comhroinneann gach ball foirne ar gach leibhéal faisnéis, agus úsáideann siad í sin chun oibriú go 
comhoibríoch chun pleanáil a dhéanamh, díriú ar réitigh agus deiseanna foghlama feabhsaithe a 
chur i gcrích. Cuirtear le chéile acmhainní cognaíocha gach ball i bPobal Foghlama Gairmiúil, is leis 
an tsineirge sin a chumasaítear na baill chun eolas, scileanna agus straitéisí nua a lorg agus a chur 
i bhfeidhm, ar mhaithe lena múineadh a fheabhsú (Dufour & Eaker, 1998; Stoll et al., 2006). Is iad 
riachtanais na múinteoirí agus idirphlé machnamhach atá taobh thiar d’fhoghlaim leanúnach 
múinteoirí, lena n-áirítear curaclam, teagasc agus forbairt scoláirí a phlé go leanúnach; maítear go 
bhfuil sé sin ina shaintréith tábhachtach de Phobail Foghlama Ghairmiúla (Newmann, 1996; Vescio 
et al., 2008). 

(d) Cleachtas pearsanta/aonair comhroinnte 

Déanann baill an phobail plé agus machnamh ar phríomhábhair oideachasúla, déanann agus 
stiúrann siad piarbhreathnóireacht, tairgeann siad aiseolas agus spreagadh, agus múnlaíonn 
cleachtais teagaisc na gcomhghleacaithe ar bhealaí neamh-mheastóireachta (Hord, 1997). Tá an 
cleachtas sin ceaptha chun cuidiú le gnóthachtáil scoláirí, agus chun cumas an mhúinteora aonair 
agus na heagraíochta a fheabhsú. Cosúil leis sin, d’áitigh Newmann (1996) go bhfuil dí-
phríobháidiú an chleachtais seomra ranga, d’fhonn an mhúinteoireacht a chur ar fáil go poiblí, ar 
cheann de shaintréithe Phobal Foghlama Gairmiúil. Ina theannta sin, d’áitigh Webb et al. (2009) 
an comhoibriú agus an chomhfhreagracht atá lárnach do Phobal Foghlama Gairmiúil. 

(e) Coinníollacha tacúla (caidreamh agus struchtúir) 

Is bunriachtanas é timpeallacht thacúil d’éifeachtacht agus d’inbhuanaitheacht Phobal Foghlama 

Gairmiúil (Webb et al., 2009). Is le luachanna comhroinnte de mheas, d’iontaoibh, bealaí oibre a 

bhunú chun aontú ar noirm an fhiosraithe chriticiúil agus an fheabhsaithe, i dteannta le caidreamh 

ionraic, dílis, cuimsitheach, comhbhách agus dearfach i measc scoláirí, a chuirtear timpeallacht de 

shuaimhneas comhghleacúil chun cinn. 

Díríonn na coinníollacha tacúla fisiciúla ar an uair, an áit agus an chaoi ar féidir le Pobal Foghlama 

Gairmiúil bualadh le chéile mar fhoireann don fhoghlaim, cinnteoireacht, réiteach fadhbanna, agus 

obair chruthaitheach (Hord, 1997). Is ríbhunúsach don phróiseas go mbíonn cead cainte ag gach 

ball agus go labhraítear leo, seachas labhairt orthu, agus go mbraitheann siad a láithreacht, tuairim 

agus rannchuidiú le cúrsaí fiosraithe comhchoiteanna (Boone, 2010). Agus é ina chuid lárnach de 

na cúig phointe thuas, is saintréith thábhachtach de Phobal Foghlama Gairmiúil í an aird ar 

fhoghlaim agus comhoibriú scoláirí (Cieslak, 2011; Newmann, 1996; Vescio et al., 2008). 
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Pobail Foghlama Ghairmiúla a bhuanú 

 
Aithníodh rannpháirtíocht mharthanach mar dhúshlán sa taighde. Leagann Nguyen (2020) béim ar 

lárnacht na piarthacaíochta cognaíche agus mothaithí i ngníomhaíochtaí foghlama gairmiúla; agus 

maíonn gur ‘these two modes of support are complementary in moving the team forwards’ 

(“comhlántach iad an dá mhód tacaíochta sin chun an fhoireann a bhrú ar aghaidh”). 
 

 

Doimhneacht 

Díríonn Pobal Foghlama Gairmiúil inbhuanaithe ar na nithe a mbaineann tábhacht leo. Bíonn sé 

mar aidhm acu gnóthachtáil agus rath a chaomhnú, a chosaint agus a chur chun cinn san fhoghlaim 

dhomhain agus leathan do chách, atá fréamhaithe i gcaidreamh cúraim do dhaoine eile. Bíonn 

Pobail Foghlama Ghairmiúla bunaithe ar theoiric an eagrúcháin; comhchumas na ndaoine i suíomh 

oibre, bealaí sáraithe a aimsiú tríd an bhfoghlaim agus ar aghaidh sa todhchaí. Seachas ligean don 

ghrúpa díriú agus gabháil ar chásanna láithreacha óna dteastaíonn réitigh láithreacha, nó ar 

fhreagracht nó ar bhearta feidhmíochta, tá an sprioc fhadtéarmach chomhcheaptha bunaithe ar 

riachtanais fheabhsaithe faoi mar atá aitheanta agus cinnte ag an bPobal Foghlama Gairmiúil féin. 

Forbraíonn Pobal Foghlama Gairmiúil aird láidir ar fheabhsú na foghlama doimhne agus leithne, 

seachas na bunphrionsabail amháin. Is í an sprioc fhadtéarmach smaoineamh thar 

bhunphrionsabail na scór caighdeánaithe, agus iniúchadh a dhéanamh ar thaithí shaibhir, 

tharraingteach agus spraíúil an churaclaim lena méadaítear léargas scoláirí agus lena ndoimhnítear 

a naisc lena gcuid foghlama. 

Fairsinge 

Baineann fairsinge an Phobail Foghlama Ghairmiúil leis na próisis atá i bhfeidhm laistigh de scoil, 

a imríonn tionchar ar chultúr na ceannaireachta a spreagann gach múinteoir le bheith páirteach. 

Baineann an chéad chuid leis an gcóras scoile uile chun sonraí ar scoláirí a thiomsú. Caithfear na 

sonraí sin a chomhtháthú ar leibhéal teicniúil, agus ar an leibhéal cultúrtha isteach i ngnáthshaol 

na scoile. Is féidir le múinteoirí leas a bhaint as na sonraí sin mar chuid dá gcleachtas oideolaíoch 

laethúil, chomh maith le freagraí scoile uile chun fadhb a bhainistiú. 

Leagann Hargreaves (2007) amach seacht bprionsabal de phobail foghlama níos inbhuanaithe. 

1. Doimhneacht 

2. Fairsinge 

3. Seasmhacht 

4. Ceartas 

5. Éagsúlacht 

6. Seiftiúlacht 

7. Caomhnú 
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Baineann ríthábhacht leis an muinín do Phobal Foghlama Gairmiúla láidir agus inbhuanaithe. Is 
minic a bhaineann imní, faitíos agus eagla le hathruithe atá ar tí tarlú. Ní fhaigheann Pobail 
Foghlama Ghairmiúla rathúla réidh leis na mothúcháin sin, soláthraíonn siad creat le cur ar chumas 
rannpháirtithe freagairt don chás agus dul i ngleic leis an athrú. Bunaítear cultúr de 
chomhghleacaithe iontaofa dá réir, a chuireann luach ar a chéile go pearsanta agus go gairmiúil, a 
léiríonn dúthracht dá scoláirí, a bhraitheann muinín iontu féin chun plé a dhéanamh agus gan aontú 
lena chéile maidir le torthaí. Faightear an cultúr, muinín agus caidrimh ag croílár Phobal Foghlama 
Gairmiúil agus is leo sin a bhuanaítear iad. 

Seasmhacht 

Tar éis an chéad sraith cruinnithe mar chuid den chéad aistear, beidh sé tábhachtach go 
gcruthófar na coinníollacha chun a chinntiú go n-éiríonn Pobail Foghlama Ghairmiúla 
féinseasmhach. 

Tá roinnt ábhair mhachnaimh le cur san áireamh chun a chinntiú go mbuanaítear Pobail Foghlama 
Ghairmiúla. Ní féidir iad a bhrostú, agus ní mór iad a éascú agus iad a chothú. Braitheann siad ar 
chaidreamh neartaithe. Is próiseas é a dhéanann cultúr sainiúil scoile mar phobal gairmiúil a 
athnuachan thar thréimhse ama. Is cuid lárnach de é ról an phríomhoide scoile thacúil, agus ba 
thairbhe dá réir go mbeadh cobhsaíocht agus seasmhacht ann sa mhéid sin chun a chinntiú go 
mairfidh an múnla seo den fhorbairt ghairmiúil. Baineann tábhacht leis an bpleanáil chomharbais 
sa mhéid sin freisin, dá mba rud é go mbeadh aistriú pearsanra ann chun a chinntiú gur féidir an 
dul chun cinn a bhuanú. 

Ceartas 

Ní hionann Pobail Foghlama Ghairmiúla agus sónna do mhúinteoirí na ndaoine maoineach, ach ba 

cheart go mbeadh gach scoláire, múinteoir agus scoil ar chomhtheidlíocht dóibh. Soláthraíonn siad 

comhdheiseanna chun foghlaim, is cuma faoi choinníollacha buntáiste, rachmais nó bochtanais. 

Éagsúlacht 

Cuireann Pobail Foghlama Ghairmiúla láidre agus inbhuanaithe deireadh le hoidis oideolaíochta 

aonair agus le cleachtais chaighdeánaithe. Seachas sin, feidhmíonn siad mar líonra chun foghlaim 

fheabhsaithe a fhorbairt, atá nasctha leis an taithí chomhchoiteann agus leis an bhfianaise 

sheachtrach. Eagraítear an méid sin timpeall ar chuspóir comhchoiteann agus comhroinnte. 

Seiftiúlacht 

Faightear i mbunús na bPobal Foghlama Gairmiúil go gcaomhnaítear agus go ndéantar athnuachan 

ar fhuinneamh agus acmhainní daoine. Is pobail stuama agus sheiftiúla iad sa mhéid nach 

gcuireann siad a n-airgead ná a ndaoine amú. 
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Caomhnú 

Le bheith inbhuanaithe, léiríonn Pobail Foghlama Ghairmiúla meas agus cuireann siad leis an stair 

chun todhchaí níos fearr a chruthú do na scoláirí ar a bhfreastalaíonn siad. Léirítear meas ar an 

eolas, cuimhne, taithí/fios beo agus iomas na múinteoirí sinsearacha. Mar gheall air seo, bíonn 

próiseas ina n-úsáidtear an fhianaise agus an t-iomas mar shamhail dá chéile. Cuirtear luach ar 

gach ball, agus is mór ag pobal na scoile a rannpháirtíocht sa phróiseas chun fís chomhroinnte agus 

spriocanna an ghrúpa a fhíorú. 

 

Pobail Chleachtais 
 

Is gné chomónta é Pobal Cleachtais i réimse an oideachais, chomh maith le heagraíochtaí gnó agus 

cúraim sláinte éagsúla (Li et al., 2009; Wenger & Snyder, 2000). Tá creat an Phobail Chleachtais 

bunaithe ar theoiric na foghlama sóisialta nó suite, agus ba thiar in Lave & Wagner, 1991 a 

bunaíodh é den chéad uair. Is féidir é a shainiú mar “group of people who share a concern, a set of 

problems, or a passion about a topic, and who deepen their knowledge and expertise in this area 

by interacting on an ongoing basis” (“ghrúpa daoine ar cás leo sraith fadhbanna chomónta, nó 

paisean faoi ábhar éigin, agus a dhoimhníonn a bhfios agus saineolas sa limistéar sin trí 

idirghníomhú ar bhonn leanúnach” (Wenger, McDermott & Snyder, 2002, lch. 4). 

 

Gnéithe de Phobal Cleachtais éifeachtach 

Tá an smaoineamh taobh thiar de Phobal Cleachtais bunaithe ar an dearcadh gur próiseas sóisialta 

í an fhoghlaim, lena mbaineann an duine iomlán. Laistigh de Phobal Cleachtais, tugtar spreagadh 

do gach uile dhuine páirt a ghlacadh ann a mhéad agus a bhraitheann siad ar a gcompord. Tagann 

méadú ar an eolas agus ar an taithí laistigh den phobal le himeacht ama. Tagann rannpháirtíocht 

mhéadaithe sa Phobal Cleachtais agus tuiscint níos doimhne ar chastachtaí na hoibre mar thoradh 

air sin (Lave agus Wenger, 1991). 

 
Molann Holly (1994) do phobail foghlama 

• Súil chun cinn a chaitheamh tríd an tsúil siar 

• Gnás a dhéanamh de mhachnamh i mbun gnímh 

• Caitheamh leis an bpleanáil agus leis an meastóireacht mar fhoghlaim 

• Luas seasmhach a choinneáil ina bhfoghlaim agus ina bhforbairt 

• Freastal ar na “disciplíní” nua 

• Foghlaim uathu féin 

• Breathnú orthu féin mar fhoghlaimeoirí fadsaoil 

 
Leagtar amach sa liosta thuas na saintréithe ba cheart a bheith i bPobal Cleachtais éifeachtach. 

Leagfar an bhéim sa scoil atá ag oibriú go héifeachtach mar phobal foghlama ar fhorbairt daoine 

aonair, agus beidh gníomhaíochtaí forbartha gairmiúla comhtháite i gcuraclam na scoile. 
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Aithníonn Hargreaves (1994) roinnt fochultúr a d’fhéadfaí a fháil laistigh de scoil, ar féidir leo dul i 
bhfeidhm ar rannpháirtíocht agus ar inbhuanaitheacht mhúnla na forbartha gairmiúla 
comhoibríche; 

 
Indibhidiúlachas - múinteoirí ag obair scartha agus scoite amach ó dhaoine seachtracha agus a 
sheachnaíonn tacaíocht agus milleán 

 
Comhoibriú - cásanna ina roghnaíonn múinteoirí gan choinne chun oibriú le chéile gan clár a 
bheith dá rialú 

 
Comhghleacaíocht mhínádúrtha - cásanna ina mbíonn an comhoibriú curtha i bhfeidhm go 
héigeantach ó dhaoine eile sna róil bhainistíochta sinsearaí 

 
Miondealú - comhoibríonn grúpaí beaga múinteoirí le chéile ar bhonn deonach, agus ní bhíonn 
múinteoirí scartha óna chéile ná ní oibríonn siad mar lánscoil ach an oiread 

 
Mósáic i mbun gluaiseachta - oibríonn múinteoirí le chéile ar bhealach cruthaitheach agus an 

fhoghlaim agus feabhsú leanúnach mar aidhm acu. Sin é an cineál fochultúir lena dtairgtear an 

dóchas is mó, de réir dealraimh, do thuiscint ar an bPobal Cleachtais. Is leis an mósáic i mbun 

gluaiseachta a thairgtear solúbthacht agus an deis do chomhoibriú le saintréithe na 

gcomhghuaillíochtaí agus na gcomhpháirtíochtaí inoiriúnaithe. I gcás daoine aonair, is í an 

fhoghlaim mar rannpháirtíocht agus rannchuidiú le cleachtais a bpobal a bhíonn i gceist léi dá 

bharr. Do na pobail iad féin, is éard i gceist le foghlaim ná leasú a gcleachtais agus glúnta nua ball 

a chinntiú. Don eagraíocht, aithnítear léi sin go mbaineann an fhoghlaim le buanú an Phobail 

Chleachtais idirnasctha trína gcarnann eagraíocht a bhfios agus lena n-éiríonn sí éifeachtach agus 

luachmhar mar eagraíocht. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ag obair go comhoibríoch i bPobal Cleachtais 

Bíonn caidreamh idir daoine aonair lárnach laistigh de Phobal Cleachtais. Féadfaidh róil éagsúla a 

bheith i gceist i gcomhthéacs difriúil lena n-áirítear an méid seo a leanas; 

 



Civitas Parium 
Múnlaí SFGM d’Fhorbairt Ghairmiúil Chomhoibríoch 

 
 

21  

Ionduchtúchán 

D’fhéadfadh ionduchtúchán do mhúinteoir nuacháilithe nó do mhúinteoir nuacheaptha chuig scoil 
a bheith de dhíth. I gcás múinteoir nuacháilithe, is sa Chlár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí 
(CNIM) a leagtar amach na ceanglais reachtúla. Ba cheart go gcinnteofaí leis sin go ndéanann 
múinteoirí dul chun cinn agus forbairt leanúnach ag tús a ngairme. 

 

Meantóireacht 

Tugann an mheantóireacht deis do mhúinteoirí a bhfuil neart taithí acu ról ceannaireachta a 
ghlacadh agus iad ag oibriú le comhghleacaithe a bhfuil níos lú taithí acu. Ceadaítear leis an 
bpróiseas sin don mheantóir agus don duine faoi mheantóireacht araon faire ar a chéile agus 
machnamh a dhéanamh ar a gcleachtas féin. Caithfidh na meantóirí dul i muinín critéar oibiachtúil 
chomh maith lena mbreithiúnais iomasacha féin nuair a dhéanann siad measúnú ar na daoine faoi 
mheantóireacht. Beidh feasacht faoi straitéisí iomasacha a dhéanann daoine faoi mheantóireacht 
ina cuidiú don mheantóir chun tuiscint a fháil ar a bhfoghlaim intuigthe ar a mbraitheann na 
múinteoirí nua-cháilithe. 

 

Piarchóitseáil 

Tarlaíonn piarchóitseáil ag roinnt leibhéal, rannóg, grúpa agus duine le duine. D’fhéadfaí cóitseáil 
laistigh den seomra ranga agus lasmuigh de a bheith i gceist. 

 
Aithníonn Swafford éagsúlacht stíleanna múinteoireachta den phiarchóitseáil lena n-áirítear 
cóitseáil theicniúil, cóitseáil shaineolach, cóitseáil chómhalartach, cóitseáil mhachnamhach agus 
cóitseáil chognaíoch. 
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Plé 
 

Aithníonn SFGM an uathúlacht i ngach comhthéacs scoile, agus aithnítear gurb í ceannaireacht 
scoile i gcomhairle leis an bhfoireann is fearr a oireann chun a gcuid ábhair mhachnaimh 
chomhthéacsúla uathúla féin a chinneadh agus a thabhairt san áireamh maidir leis an bpleanáil 
don fhoghlaim ghairmiúil chomhoibríoch. Mar sin, níl aon ordlathas ná rogha múnla ann san 
fhorbairt chomhoibríoch, b’fhéidir go mbainfí leas as meascán gnéithe a bhaintear de na múnlaí 
atá coimrithe sa taighde dóibh. Anuas air sin, d’fhéadfadh múnla solúbtha teacht chun cinn go 
nádúrtha arna cinneadh le riachtanais leanúnacha, tosaíochtaí, comhthéacs, agus acmhainn 
laistigh den scoil/líonra. Tá naisc láidre le déanamh anseo leis an gcleachtas machnamhach, ina n-
aonar agus i gcomhar a chéile laistigh de na scoileanna agus idir eatarthu, mar is féidir breathnú 
ar an gcomhfhoghlaim mar phróiseas atriallach. Caithfear machnamh cuí a dhéanamh ar acmhainn 
múinteoirí chun dul i ngleic leis an bhfoghlaim ghairmiúil chomhoibríoch, mar go dtarlaíonn go leor 
de na himeachtaí sin lasmuigh d’uaireanta scoile. D’fhéadfadh an chuid dheonach a bhaineann leis 
seo teorainn a chur le rannpháirtíocht agus le hinbhuanaitheacht. Baineann ríthábhacht le leas a 
bhaint as an saorálaíochas bunaithe i measc múinteoirí chun múnla na forbartha gairmiúla 
comhoibríche a éascú ar bhealach inbhuanaithe. Feidhmíonn an beartas agus tacaíochtaí náisiúnta 
ról tacúil nach beag sa spás sin. 

D’fhéadfaí a áitiú dá réir gurb é ról SFGM ná freagairt do na riachtanais arna gcinneadh ag na 
páirtithe leasmhara (páistí, múinteoirí, pobal na scoile, réigiún an líonra, lucht ceaptha beartais, 
seirbhísí tacaíochta, líonra d’ionaid oideachais) maidir leis na múnlaí den fhorbairt ghairmiúil 
chomhoibríoch a úsáidtear. 

Ar leibhéal praiticiúil, is ríbhunúsach go nglacann scoileanna/líonraí seilbh ar na téamaí a ndéantar 
iniúchadh orthu, an teanga a úsáidtear, an saineolas a shaothraítear agus ar éascú na forbartha 
gairmiúla comhoibríche a úsáidtear. Mar thoradh air sin, d’fhéadfadh sé a bheith tábhachtach go 
ndéanfaí iniúchadh scileanna tosaigh laistigh de phobal na scoile chun a chinntiú go dtabharfar 
aghaidh, sa rannpháirtíocht leis an múnla forbartha gairmiúla comhoibríche, ar thosaíochtaí scoile 
agus go gcuirfear chun cinn iad i dtaca le limistéar faoi leith ina bhfuil riachtanas aitheanta. Beidh 
scrúdú ar an saineolas inmheánach a bhfuil fáil air mar phríomhchuid den iniúchadh, chomh maith 
le scrúdú ar an gcultúr i dtéarmaí dúshlán agus deiseanna a gcaithfear aghaidh a thabhairt orthu 
chun rannpháirtíocht sheasmhach a chur chun cinn. Bíonn ról ríthábhachtach ag ceannaireacht na 
scoile chun na coinníollacha a chruthú inar féidir éisteacht le gach glór ar bhealach bríomhar, luach 
a chur ar a nglór agus spreagadh a thabhairt dóibh. 

Dá réir sin, faoi mar a mholtar i mbeartas SFGM maidir le Tacaíocht Sheasmhach, ba cheart go 
ndéanfaí an comhrá idir ceannairí scoile agus comhairleoirí leis an aidhm chun fís agus spriocanna 
fadtéarmacha na scoile a bhunú maidir lena n-aistear forbartha gairmiúil comhoibríoch. Is comhrá 
é sin atá tar éis teacht ó chreidimh agus luachanna múinteoirí maidir le foghlaim atá dírithe ar 
dhalta/scoláire, mar is é an aidhm le forbairt ghairmiúil ar bith ná go mbeidh tionchar dearfach aici 
ar fhoghlaim daltaí/scoláirí. 
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C U I D   3 
Creat Coincheapúil do 

Shaothair 

Chomhoibríocha an 
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In the past quarter century, teaching has made great strides in building professional 

collaboration (Le cúig bliana is fiche anuas, táthar tar éis dul chun cinn mór a 

dhéanamh san oideachas chun comhoibriú gairmiúil a thógáil). It is now time for this to 

progress into collaborative professionalism, rooted in inquiry, responsive to feedback 

and always up for good argument (Is mithid go rachaidh sé sin ar aghaidh go dtí an 

ghairmiúlacht chomhoibríoch, atá fréamhaithe san fhiosrúchán, freagrúil d’aiseolas 

agus réidh i gcónaí chun argóint a dhéanamh). (Hargreaves agus O'Connor, 2018, 

lch.9) 

 

 

 
(Arna chur in oiriúint ó shaothar Hargreaves agus O’Connor, 2018). 
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Creat SFGM do Phobail Ghairmiúla Chomhoibríocha 
 

Réamhrá agus Cúlra 

Tagann Civitas Parium, teideal an Chreata Choincheapúil do Phobail Ghairmiúla Chomhoibríocha 
SFGM, ón Laidin ó bhunús; comhphobal piaraí. Tháinig an creat coincheapúil sin ó athbhreithniú 
litríochta cuimsitheach a rinne Coiste Taighde SFGM ar an teoiric agus cleachtas taobh thiar de 
shamhlacha na gairmiúlachta comhoibríche. Tarraingíonn sé go mór ar shaothar Hargreaves agus 
O’Connor agus ar a dtéacs ceannródaíoch Collaborative Professionalism. Tá an t-aiseolas ó 
Fhoireann SFGM tar éis tuilleadh tacaíochta agus eolais a thabhairt d’ábhar teanga agus 
struchtúrach an chreata. Táthar tar éis an méid sin a fhorbairt mar chuid d’iarracht chun an claochlú 
i dtreo gairmiúlacht chomhoibríoch fhiúntach a chur i gcrích laistigh de na scoileanna agus eatarthu 
le tacaíocht ó SFGM - i.e. an cineál ceart comhoibrithe (Hargreaves agus O’Connor, 2018). 

Tá an creat seo ceaptha a bheith ina phointe tagartha do chomhairleoirí agus d’fhoirne SFGM a 
spreagann rannpháirtíocht múinteoirí aonair, ceannairí scoile, líonraí nó cnuasaigh scoileanna 
chun pleanáil don dea-chleachtas i mbunú agus i mbuanú na gairmiúlachta comhoibríche. 
Baineann cineál solúbtha leis an gcreat, agus tarraingítear go nádúrtha air arna chinneadh ag na 
riachtanais chomhthéacsúla, tosaíochtaí agus acmhainní i ngach pobal a dtacaíonn comhairleoirí 
SFGM leo. Tacaíonn sé le próifílí pobail comhoibríocha aghaidh ar aghaidh agus próifílí pobail 
comhoibríocha ar líne araon. 

Agus é bunaithe ar an gcleachtas machnamhach; is le béim ar an gcuraclam, ar an oideolaíocht 
agus ar an meastóireacht a chumasaítear an creat, agus buanaítear é leis an tosaíocht fhollasach a 
thugtar ann do riachtanais na bhfoghlaimeoirí uile. Cuirtear bealach ar fáil leis freisin trínar féidir 
múnlaí comhoibríocha SFGM a mheas agus cur leo a thuilleadh, chun a n-éifeachtúlacht agus a n-
inbhuanaitheacht amach anseo a chinntiú. Feidhmíonn obair dhian agus leanúnach na bpobal 
gairmiúil comhoibríoch SFGM chun caipiteal gairmiúil a shaothrú thar scoileanna i gcóras 
oideachais na hÉireann, rud atá ríthábhachtach dár ról mar Sheirbhís Tacaíochta de chuid na 
Roinne Oideachais. 
 

Struchtúr agus Achoimre 

Cuimsítear leis an gcreat 

• Deich mbunphrionsabal na gairmiúlachta comhoibríche 

• Cúig phríomhghné de mhúnlaí den fhorbairt ghairmiúil chomhoibríoch 

• Dhá phríomhchoincheap a chuireann gairmiúlacht chomhoibríoch chun cinn 
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Oibríonn na gnéithe sin i gcomhar agus in éineacht a chéile, gan aon ordlathas ná contanam á moladh. Tagann 
bunús an chreata ó struchtúr deacagánach lena gcuimsítear agus lena n-oiriúnaítear den chuid is mó na deich 
mbunphrionsabal den ghairmiúlacht chomhoibríoch a dtugtar achoimre orthu in Hargreaves agus O’Connor, 
2018: 

 

 
 

Le tacaíocht ón taighde a bhí ar fáil dóibh, d’aontaigh baill an choiste gur ríthábhachtach iad na 
deich mbunphrionsabal do réasúnaíocht agus cumhachtú aon phobail ghairmiúil chomhoibríoch 
laistigh den chóras oideachais. Baineann ceist aitheanta le gach bunphrionsabal (Hargreaves agus 
O’Connor, 2018) lena dtugtar léargas ar phríomhghnéithe an bhunphrionsabail sin is ábhartha don 
ghairmiúlacht chomhoibríoch. Léirítear gach bunphrionsabal mar chuid de chiorcal laistigh den 
phídheacagán, rud a chiallaíonn nach leagtar amach na bunphrionsabail mar ordlathas. Seasann 
na saigheada don ghluaiseacht chiorclach agus nasctha de na bunphrionsabail i gcomhar lena 
chéile, agus a naisc leis an gcuid sheachtrach. 

 

 
 
 

Is í an fheidhm a bhaineann leis na cúig phríomhghné sin, a dtacaítear leo ó thorthaí an 
athbhreithnithe litríochta, chun tacú le cur i ngníomh gach ceann de na deich mbunphrionsabal 
agus lena mbuanú; agus an tsaighead chiorclach ghluaisteach idir an dá chuid dá réir. 

Is rud siombalach é an úsáid a bhaintear as dathanna, agus is rud lárnach é dár dtuiscint ar an 
ngrafach. Luíonn na deich mbunphrionsabal ar cuid den chiorcal iad ar éifeacht bhogha báistí, chun 
dathanna éagsúla na coda seachtraí a léiriú, arb iad na cúig phríomhghné iad. Cothaítear gach 
bunphrionsabal nuair a bhíonn gach ceann de na cúig phríomhghné i láthair. Mar shampla, 
cumasaítear an bunphrionsabal ar a dtugtar Éifeachtúlacht Chomhchoiteann mar chuid de phobal 
gairmiúil comhoibríoch, más rud é go mbunaítear an ghné Luachanna agus Fís ag an tús. Mar chuid 

1. Neamhspleáchas Comhchoiteann 

2. Éifeachtúlacht Chomhchoiteann 

3. Fiosrúchán Comhoibríoch 

4. Comhfhreagracht 

5. Tionscnaíocht Chomhchoiteann 

6. Comhphlé 

7. Comhshaothar 

8. Brí agus Cuspóir Comhchoiteann 

9. Comhoibriú le Daltaí/Scoláirí 

10. Smaointeoireacht ar an Mórphictiúr do Chách 

Tá an chuid sheachtrach sin comhdhéanta de na cúig phríomhghné: 

1. Luachanna agus Fís 

2. Ballraíocht 

3. Ceannaireacht 

4. Comhroinnt eolais 

5. Cultúr. 
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d’obair an phobail, d’aontaigh na rannpháirtithe ar luachanna agus fís chomhroinnte dá bpobal, 
agus leagann siad amach spriocanna straitéiseacha comónta ar le gach duine iad agus chun tairbhe 
gach ball agus foghlaimeoir faoina gcúram. 

Faightear dhá leathchiorcal timpeall ar na codanna inmheánacha agus seachtracha sa bhreis air 

sin, faoi mar a léirítear le saigheada cothromaíochta. Léiríonn sé sin go meabhrach dhá 

phríomhchoincheap arna gcomhaontú ag SFGM. Spreagann an dá phríomhghné seo an 

ghairmiúlacht chomhoibríoch shaibhir: 

1. Curtha chun cinn ag Curaclam, oideolaíocht, meastóireacht agus comhthéacs  

2. Inbhuanaitheacht arna cumhachtú le béim ar an bhfoghlaimeoir 
 

Deich mBunphrionsabal na bPobal Gairmiúil Comhoibríoch 
(Hargreaves agus O’Connor, 2018) 

 
1. Neamhspleáchas Comhchoiteann 

An bhfuil tú in ann agus an bhfuil tú toilteanach breithiúnais ghairmiúla a thabhairt le chéile? 

Cuirfear luach ar bhreithiúnais ghairmiúla múinteoirí atá bunaithe ar fhianaise i dtimpeallacht 

oscailte bunaithe ar aiseolas, spreagadh agus cúnamh. Is leis na múinteoirí a n-údarás gairmiúil 

comhroinnte féin, agus comhtháthaíonn siad a bhfuil ar siúl acu le tosaíochtaí an chórais. Bíonn na 

cinntí sin bunaithe den chuid is mó ar na torthaí aontaithe is fearr don mhúinteoireacht agus don 

fhoghlaim. 

2. Éifeachtúlacht Chomhchoiteann  

An gcreideann tú i ndáiríre gur féidir le do dhaltaí/scoláirí go léir forbairt agus forás a 

dhéanamh, agus an bhfuil tú ullamh chun a chinntiú go ndéanfaidh siad amhlaidh? 

Is féidir linn difear a dhéanamh dár ndaltaí/scoláirí, agus tionchar níos mó a imirt dá réir ar gach 

foghlaimeoir, beag beann ar chomhthéacs, cúlra ná cumais. Is féidir linn aontú dá réir agus straitéisí 

comhroinnte éifeachtacha a fhorbairt chuige sin. 

3. Fiosrúchán Comhoibríoch  

An gcuireann tú ceisteanna faoi do chleachtas féin agus faoi chleachtas daoine eile ar bhonn 

rialta, ag súil le gníomh a ghlacadh ag brath ar na freagraí? 

Déanann múinteoirí cíoradh ar bhonn rialta ar fhadhbanna, ceisteanna nó difríochtaí cleachtais ar 

mhaithe lena bhfuil ar siúl acu a fheabhsú nó a athrú ó bhonn. Tá fiosrúchán comhoibríoch fite 

fuaite in obair laethúil na múinteoireachta. Fiosraíonn múinteoirí na fadhbanna sula ndéantar 

deifir lena réiteach. Comhoibríonn siad ar bhealach cairdiúil, cé gur bealach cáinteach é, chun 

iniúchadh a dhéanamh ar fhéidearthachtaí agus chun athbhreithniú a dhéanamh ar réitigh mar 

chuid dá n-obair leanúnach. 

 

4. Comhfhreagracht 

An mbraitheann tú an fhreagracht chéanna do dhaltaí/scoláirí eile i do scoil nó pobal agus a 

bhraitheann tú do do dhaltaí/scoláirí féin, agus an nglacann tú freagracht le daoine eile 

chun cabhrú leo? 

Is éard is comhfhreagracht ann ná nuair a chomhroinneann múinteoirí an fhreagracht as rath a 

ndaltaí/scoláirí féin agus as daltaí/scoláirí a chéile. Tá taighde nó fiosrúchán ar ghníomh 

comhoibríoch mar bhonn faoi, atá bunaithe ar fhianaise ag tarraingt ar chur chuige ceaptha 
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fadhbanna. Is é ár ndaltaí/scoláirí, seachas mo dhaltaí/scoláirí, atá i gceist leis. Dá bharr sin, bíonn 

feabhas ann do gach scoil, múinteoir, dalta agus scoláire. 

 
5. Tionscnaíocht Chomhchoiteann  

An dtapaíonn tú an deis agus an nglacann tú gníomh chun nuáil a dhéanamh, athrú a chur i 
gcrích, nó chun cabhrú le comhghleacaí a dteastaíonn cúnamh uaidh/uaithi sula n-iarrtar an 
méid sin ort? 

Tugtar spreagadh agus cumhachtú d’oideoirí nuálaíochtaí a thriail le go mbeadh a ndaltaí/scoláirí 
rannpháirteach in eispéiris foghlama bhríomhara. Féadfaidh sé sin feidhmiú mar chúis freisin lena 
bpaisin don mhúinteoireacht a athmhúscailt. Tá ionchais, próisis agus struchtúir chistithe sa scoil 
agus sa chóras chun tacú leo. Cuidíonn agus comhroinneann múinteoirí lena chéile, agus 
foghlaimíonn siad óna chéile. 

6. Comhphlé  
An ndéanann tú comhphlé domhain nó díospóireacht fhíochmhar le comhghleacaithe faoi 
smaointe, pleananna, polaitíocht, nó an bealach is fearr chun cuidiú le daltaí/scoláirí nach 
bhfuil ag éirí chomh maith sin leo agus a dteastaíonn bealach eile uathu chun dul chun cinn 
a dhéanamh? 

Is mar chomhráite comhghleacúla a fhaightear an ghairmiúlacht chomhoibríoch, ar féidir leo a 

bheith dúshlánach uaireanta, agus a mbaineann aiseolas ionraic leis. Is cineál comhphlé atá 

meabhrach agus cáinteach é. Le tacaíocht ó fhiosrúchán comhoibríoch comhroinnte, cuireann sé 

luach ar an tuairimíocht agus ar smaointe. Is féidir éascú dó agus é a mhodhnú le prótacail agus 

noirm chomhaontaithe lena gcuirtear luach ar shoiléiriú agus éisteacht, ag tabhairt an 

mhórphictiúir maidir le fís na scoile san áireamh freisin. 

7. Comhshaothar 

An bhfuil comhghleacaithe eile agat a dhéanann obair atá sásúil - laistigh nó lasmuigh de do 

scoil - maidir le pleanáil, múinteoireacht, athbhreithniú, nó soláthar aiseolais, cuir i gcás? 

Faightear an comhshaothar sa mhúinteoireacht foirne, pleanáil chomhoibríoch, taighde faoi 

ghníomh comhoibríoch, aiseolas struchtúrtha a sholáthar, piarmheasúnuithe a dhéanamh, samplaí 

de shaothar daltaí/scoláirí a mheas. Baineann gníomhartha agus táirgí nó torthaí leis (amhail 

tuairisc ceachta, curaclaim nó aiseolais) agus is minic a éascaítear dóibh le struchtúir, uirlisí agus 

prótacail. Bíonn an comhphlé criticiúil mar chuid lárnach den phróiseas sin. 

 

 

8.  Brí agus Cuspóir Comhchoiteann  

An bhfaightear brí agus tuiscint dhomhain ar chuspóir morálta le do mhúinteoireacht agus le 

d’fhoghlaim, agus an mbraitheann tú do thionchar agus údarás chun cuidiú le daoine óga 

teacht ar bhrí agus cuspóir fíor ina saol freisin? 

Tugann an ghairmiúlacht chomhoibríoch aghaidh ar agus téann i ngleic le spriocanna an oideachais 

lena gcumasaítear agus lena spreagtar forbairt uilíoch foghlaimeoirí ionas gur féidir leo beatha a 

chaitheamh agus obair a fháil lena mbaineann brí agus cuspóir dóibh féin agus don tsochaí araon. 

Cuimsítear leis sin ionchuimsiú, cothromas agus dínit do chách. 

9. Comhoibriú le Daltaí/Scoláirí 

An gcomhoibríonn tú le do dhaltaí/scoláirí uaireanta, chomh maith leis an gcomhoibriú ar a son? 

Bíonn daltaí/scoláirí rannpháirteach go gníomhach lena múinteoirí chun an t-athrú a chruthú le 

chéile. Bíonn ról tábhachtach ag glór na scoláirí. Cuirtear na prionsabail agus próisis den fhoghlaim 
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fhéinrialaithe agus chomhoibríoch chun cinn i seomraí ranga múinteoirí. 

10. Smaointeoireacht ar an Mórphictiúr do Chách 

An dtuigeann tú mórphictiúr d’eagraíochta, an dtuigeann tú an chaoi a bhfuil gach rud 
nasctha lena chéile, agus an nglacann tú freagracht as do ról féin sa mhórphictiúr? 

Faightear smaointeoireacht ar an mórphictiúr do chách i dtimpeallachtaí scoile agus cuirtear chun 
cinn istigh iontu í, feiceann siad iad féin mar eagraíocht foghlama ina ndéantar naisc thar gach gné 
den saothar. Ní leis an gceannaireacht amháin é, ach cruthaítear agus cuirtear i bhfeidhm fís na 
scoile i dteannta a chéile. 

 

Cúig phríomhghné a bhuanaíonn agus a thacaíonn le Pobail 
Ghairmiúla Chomhoibríocha 

1. Luachanna agus Fís 

Is réamhriachtanas ríthábhachtach ón tús é go n-aontaíonn baill de Phobal Gairmiúil Comhoibríoch 

SFGM ar na luachanna agus ar fhís chomhroinnte mar chinn shaincheaptha do riachtanais 

chomhthéacsúla an ghrúpa. Sin é an bunús le cultúr an chomhoibrithe. Tagann feabhsú scoile agus 

feabhsú cleachtais mar thoradh air i ndeireadh na dála, ina bhfuil foghlaim daltaí/scoláirí lárnach. 

Forbraítear iontaoibh ghairmiúil le luachanna agus fís chomhroinnte, agus tiocfaidh saothrú 

spriocanna comhroinnte dá bharr. Tá machnamh agus meastóireacht leanúnach rí-thábhachtach 

d’fhíorú spriocanna comhroinnte, a mbíonn leasú an chleachtais mar thoradh air. 

2. Ballraíocht 

Tá an rannpháirtíocht deonach; trí mheán próisis féinroghnaithe nó bunaithe ar shaineolas 

ábhartha d’fhís agus spriocanna an ghrúpa maidir le paisean agus gné faoi leith den churaclam, 

ábhar nó topaic. Is féidir an bhallraíocht a chumasú trí cheannaireacht scoile agus í a lárú ar 

riachtanas straitéiseach maidir le beartas nó straitéis na Roinne. D’fhéadfadh ballraíocht le grúpa 

múinteoirí neamhfhoirmiúla a bheith i gceist leis ar mian leo a gcleachtas a chumhachtú i 

sainlimistéar comhroinnte forbartha. Molann Hargreaves (2007) an sprioc dheireanach chun 

foghlaim dhomhain agus leathan a chur chun cinn do chách atá fréamhaithe i gcaidreamh cúraim 

do dhaoine eile. 

3. Ceannaireacht 

D’fhéadfaí éascú don ghrúpa ar dtús le comhairleoir SFGM chun dea-chleachtas a mhúnlú faoin 

gcaoi a n-oibríonn pobail ghairmiúla chomhoibríocha i bhfianaise na ndeich mbunphrionsabal agus 

na gcúig phríomhghné. D’fhéadfaí an cheannaireacht a chomhroinnt laistigh den ghrúpa agus 

tacaíocht a fháil ó lucht bainistíochta scoile ina gcumasaítear coinníollacha tacúla don ghrúpa. 

D’fhéadfadh an grúpa oibriú laistigh de mhúnla na ceannaireachta dáilte. 

4. Comhroinnt Eolais 

Comhoibríonn baill le heolas nua a chruthú agus é a chomhroinnt leis an bpobal scoile níos leithne 

de réir mar is cuí. D’fhéadfaí aontú ar phrótacail maidir le comhroinnt phoiblí an tsaothair. 

Tabharfar san áireamh leis sin freisin ardáin ar líne do chomhroinnt a bhaineann le riachtanais an 

ghrúpa. Tugtar tosaíocht don chomhphlé machnamhach agus cuirtear luach ar aiseolas cuiditheach 

mar bhealaí éifeachtacha chun eolas a chomhroinnt. Is féidir le deiseanna teacht aníos ina 

ndéantar eolas ábhartha a roinnt idir pobail éagsúla. 

5. Cultúr 
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Cruthaítear cultúr saibhir laistigh den eolas comhroinnte agus de luachanna an phobail. Is cultúr é 

seo atá bunaithe ar nuálaíocht, gníomh, comhfhreagracht agus cleachtas comhroinnte. Cothaítear 

agus tugtar tacaíocht don iontaoibh agus do chaidreamh i gcomhthéacs na ndeich 

mbunphrionsabal. Is cultúr comhghleacúil é ina dtugtar tosaíocht do rannpháirtíocht agus 

gníomhaíochtaí a mbaineann torthaí foghlama feabhsaithe do dhaltaí/scoláirí leo. 

 

An dá choincheap a chuireann Pobail Ghairmiúla Chomhoibríocha chun cinn 

 
1. Curtha chun cinn ag Curaclam, oideolaíocht, meastóireacht agus comhthéacs  

Tugann curaclam sainmhíniú ar cad is fios ann. Tugann oideolaíocht sainmhíniú ar cad  is seoladh 
eolais bailí ann. Tugann meastóireacht sainmhíniú ar fhíorú bailí ar fhios na ndaoine faoi theagasc 
(Hargreaves agus O’Connor, 2018). Áitíonn SFGM go mbreithneofar an comhthéacs a chur leis mar 
spreagadh breise sa chás seo. Déantar iniúchadh ar na ceithre B i saothar Hargreaves agus 
O’Connor lenar féidir breithnithe comhthéacs a mhúnlú, agus ardaíonn siad ceithre cheist áisiúla 
bhreise do Phobail Ghairmiúla Chomhoibríocha SFGM lena gcur san áireamh: 

Before (Roimhe seo): Cén chaoi ar chothaigh an scoil comhoibriú roimhe seo? 

Betwixt (Idir): Cén cineál comhoibrithe atá ann i dteannta a chéile?  

Beside (I dteannta le): Cén chaoi a nascann an scoil le smaointe eile?  

Beyond (Thar): Céard atá taobh istigh den chóras beartais? 

Is áisiúil é fios a chur ar an áit a luíonn na ceithre choincheap sin i bpleanáil agus i léarscáiliú an 
aistir ghairmiúil chomhoibríoch do phobal ar bith. Beidh sé ríthábhachtach aird a choinneáil ar 
infheistíocht an ghrúpa i gcomhphlé agus gníomhaíochtaí, a théann i bhfeidhm ar bhealach 
bríomhar ar na croí-ghnéithe den mhúineadh agus den fhoghlaim, do na torthaí atá le gnóthú. 

2. Inbhuanaitheacht arna cumhachtú le béim ar an bhfoghlaimeoir 

Is ionann féin-inbhuanaitheacht an phobail agus tomhais aontaithe ar rath pobail ghairmiúil 

chomhoibríoch. Cé go mbeidh sé éascaithe ar dtús ag comhairleoir SFGM nó ag comhlach, táthar 

ag súil i go leor cásanna go leanfaidh an comhoibriú ar aghaidh laistigh den ghrúpa má fhorbraítear 

coinníollacha barrmhaithe. Braithfidh sé sin ar an tsineirge sna caidreamh bunaithe ar iontaoibh 

laistigh den ghrúpa, is le himeacht ama a fhorbróidh cultúr na rannpháirtíochta, le tacaíocht óna 

gceannaireacht agus ón mbeartas. Léirítear sna staidéir, le tacaíocht ó athbhreithniú litríochta sa 

doiciméad seo, go n-éiríonn pobail inbhuanaithe nuair a bhíonn na coinníollacha sin ann. Fanfaidh 

an bhéim chomhroinnte go príomha ar fheabhsú na n-eispéireas foghlama doimhne agus leithne 

do gach dalta/scoláire arna chinneadh ag na torthaí foghlama curaclaim ábhartha agus ag an 

bpleanáil do na torthaí seo. 



Civitas Parium 
Múnlaí SFGM d’Fhorbairt Ghairmiúil Chomhoibríoch 

 
 

31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C U I D  4 
Athbhreithniú agus 

Measúnú 
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Athbhreithniú 
Tiocfaidh an creat seo faoi athbhreithniú leanúnach, agus athrófar é mar a athróidh comhthéacs   

Saothair Comhoibríocha an tSFGM. 

 

Meastóireacht ar Shaothair Chomhoibríocha an tSFGM 

Le héifeachtúlacht leanúnach Saothair Comhoibríocha an tSFGM a chinntiú amach anseo, tá sé 
tábhachtach go ndéantar meastóireacht ar na pobail sin mar chuid den chreat forbartha gairmiúil. 
Leagfar an bhéim sa mheastóireacht ar aiseolas múnlaitheach a fhéadfaidh feidhmiú chun 
idirghníomhú agus foghlaim a mhúnlú mar chuid de phobal reatha nó pobal nua. Léireofar ann an 
méid atá ag obair go maith i gcomhthéacs Saothair Comhoibríocha an tSFGM agus déanfar 
iniúchadh ann ar na limistéir is féidir a fheabhsú do phobail amach anseo. Múnlófar leis an 
meastóireacht sin saothar an phobail reatha agus tacaíocht d’fheabhsú breise Saothair 
Comhoibríocha an tSFGM ar fud an SFGM. 

Tar éis leabú an chreata nua do Shaothair Comhoibríocha an tSFGM.; d’fhéadfadh sé a bheith 
áisiúil próifíl mheastóireachta a fhorbairt, mar chuid de chur chuige traschórais le SFGM, a 
thabharfaidh tuilleadh cúnaimh chun feidhmiú foriomlán Saothair Comhoibríocha an tSFGM a 
fheabhsú. Feidhmeoidh an obair sin chun foghlaim ghairmiúil múinteoirí agus torthaí 
daltaí/scoláirí dearfacha a uasmhéadú. Féadfaidh an fhianaise atá bailithe ó aiseolas 
meastóireachta a bheith chun tairbhe don réasúnaíocht maidir le soláthar tuilleadh acmhainní 
agus infheistíochta i dtreo tacaíochtaí an tSFGM. 

Agus í múnlaithe ag saothar Guskey agus Yoon (2009), a thugann achoimre ar chúig leibhéal 
chriticiúla le breithniú a dhéanamh ar mheastóireacht na FGL, leagfar an phríomhbhéim le 
meastóireacht ar bith mar sin ar na gnéithe seo a leanas den chomhoibriú gairmiúil: 
 

 
 

Is féidir tarraingt ar na huirlisí bailithe sonraí arna bhforbairt ag Coiste Taighde SFGM mar threoir 

do mheastóireacht ar bith ar Civitas Parium SFGM. Faightear na huirlisí bailithe sonraí sin in Aguisín 

2. 

1. Freagairtí na Rannpháirtithe 

2. Foghlaim na Rannpháirtithe 

3. Tacaíocht agus Athrú Eagraíochta 

4. Úsáid Rannpháirtithe as Eolas agus Scileanna Nua 

5. Torthaí Foghlama Scoláirí 
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C U I D  5 
Aguisíní 
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Aguisín 1 
Cuntais SFGM ar mhúnlaí reatha na bPobal Gairmiúil Comhoibríoch 

 

1. Pobail Chleachtais Dhigiteacha 

2. Staidéar Ceachta sa Mhatamaitic Iar-Bhunscoile 

3. Líonra do Phríomhoidí Tánaisteacha Nuacheaptha 

4. Meitheal - Próiseas Forbartha Gairmiúla do Phríomhoidí le Taithí 

5. An Fhoghlaim a Thabhairt Abhaile - Cúrsa PFG in Ionad Oideachais Mhuineacháin 

6. Múnla na Forbartha Gairmiúla um Breith ar an Léitheoireacht 

7. Pobal Cleachtais maidir le Cleachtas Aisiríoch 

8. Forbairt Ghairmiúil Chomhoibríoch um Chorpoideachas Bunscoile 

9. Múnlaí ETIM Iar-Bhunscoile d’Fhorbairt Ghairmiúil Chomhoibríoch 

10. Cnuasaigh Litearthachta Iar-Bhunscoile 

11. Eacnamaíocht na hArdteistiméireachta 

12. Polaitíocht agus Sochaí na hArdteistiméireachta 

13. Corpoideachas na hArdteistiméireachta 

 

 

Aguisín 2 
Uirlisí Bailithe Sonraí (SFGM, 2020) 

 
1. Réamh-Cheistneoir SFGM ar Fhorbairt Ghairmiúil Chomhoibríoch 

2. Iar-Cheistneoir SFGM ar Fhorbairt Ghairmiúil Chomhoibríoch 

3. Seiceáil isteach Comhairleora 

4. Seiceáil amach Comhairleora 

5. Treoirlínte do Ghrúpa Fócais 

6. Creat Ghrúpa Fócais do Chomhairleoir 

 
Aguisín 3 
Noirm agus Prótacail Mholta 
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Aguisín 1 

Cuntais SFGM ar mhúnlaí reatha na bPobal Gairmiúil Comhoibríoch 

Mar chuid den phróiseas taighde, tugadh cuireadh d’fhoirne SFGM tuarascáil scríofa a chur isteach 
ina mionsonraítear múnlaí na bpobal gairmiúil. Bhí sé tábhachtach go mbunófaí cleachtas reatha 
ar fud na heagraíochta i dteannta leis an taighde chun an creat a tháinig aníos sa deireadh thiar a 
mhúnlú. 

Soláthraíodh na ceannteidil seo a leanas do na foirne SFGM a thug eolas do thaifeadadh a dtuarascála. 
 

 
 
 

Tugadh cuireadh do cheannairí foirne múnla a bhfoirne a chomhroinnt agus a phlé ag cruinniú 

ceannaire foirne i mí na Bealtaine 2020 ar ar fhreastail leas-stiúrthóirí agus baill an choiste taighde. 

Taifeadadh deich scéal. Áirítear na cuntais anseo san fhormáid ina bhfuarthas iad. 

1. Cén teideal thíos a dhéanann an cur síos is fearr ar an múnla 

comhoibríoch seo den fhorbairt ghairmiúil agus cén fáth? 

• Pobal Foghlama Gairmiúla 

• Pobal Cleachtais (aghaidh ar aghaidh nó ar líne) 

• Cnuasach 

• Líonra 

2. Cúlra agus réasúnaíocht a bhunaithe 

3. Modheolaíochtaí/Próisis agus Noirm 

4. Dúshláin 

5. Scéalta Ratha 

6. Na Tosca a raibh Tionchar acu ar Inbhuanaitheacht 

7. Tionchar agus Meastóireacht: lena n-áireofar Fianaise ón Éascaitheoir agus 

ón Rannpháirtí (Tuairimí Cáilíochtúla) / Tionchar ar Mhúineadh agus ar 

Fhoghlaim 

8. Na chéad chéimeanna eile agus Pleanáil don Todhchaí 
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Cén teideal thíos a dhéanann an cur síos is fearr ar an múnla comhoibríoch 
seo den fhorbairt ghairmiúil agus cén fáth? 

Freagra: Pobal Cleachtais (cumaiscthe) 

Réasúnaíocht: Tá na grúpaí comhdhéanta de mhúinteoirí atá suite in aice lena chéile, agus déantar 

comhphlé i spás ar líne idir cruinniú aghaidh ar aghaidh chun páirt a ghlacadh san oiliúint tosaigh, 

i ndeiseanna FGL agus i Laethanta Foghlama Comhroinnte. 

Cúlra agus réasúnaíocht a bhunaithe 

Bunaíodh na Pobail Chleachtais Dhigiteacha seo mar fhreagra ar chuspóir arna leagan amach i 

bPlean Gníomhaíochta na Straitéise Digití do Scoileanna. Is é an smaoineamh atá i gceist chun 

cleachtas teicneolaíochtaí digiteacha a uasmhéadú sna scoileanna timpeall na tíre trí mheán 

scoileanna ag comhroinnt smaointe agus ag plé na foghlama digití i spás ar líne go príomha. Is 

tionscadal dhá bhliain é seo, a bhfuil an chéad bhliain de ar siúl faoi láthair. 

Modheolaíochtaí/Próisis agus Noirm 

Seoladh léiriú spéise chuig gach scoil trí mheán Líonra na nIonad Oideachais i mí Dheireadh 

Fómhair 2019, inar iarradh ar aon pháirtí leasmhar a gcuid sonraí a chur isteach i bhfoirm ar líne. 

Cuireadh teorainn le líon na múinteoirí chuig ceann amháin in aghaidh na bunscoile agus beirt in 

aghaidh na hiar-bhunscoile. As na hainmneacha a tairgeadh, tógadh grúpaí idir 4 in aghaidh an 

ghrúpa agus suas chuig uaslíon 15, ag brath ar an líon daoine a chuir isteach air in aghaidh an 

cheantair. D’fhreastail gach grúpa ar an lá oiliúna tosaigh i mí na Samhna 2019 le taithí a fháil ar 

úsáid an ardáin ar líne (gné Grúpaí ar eTwinning.net) agus le taithí a fháil ar a raibh i gceist le 

hoibriú mar phobal digiteach. Bunaithe ar na moltaí ó go leor alt taighde a léamar roimhe sin maidir 

le pobail chleachtais dhigiteacha, cuireadh isteach gníomhaíochtaí éagsúla freisin ar feadh an lae 

oiliúna chun cuidiú le rannpháirtithe comhbhá a fhorbairt lena mbaill ghrúpa, chomh maith le 

sainiú a thabhairt ar fhís shoiléir don ghrúpa, spriocanna indéanta agus amlíne lena mbaint amach. 

Ar fhágáil an lae oiliúna dóibh, bhí gach grúpa tar éis tús a chur lena n-ardán ar líne. Rinneadh 

doiciméadú ar fhís, spriocanna agus gníomhartha an ghrúpa freisin. D’oibrigh na grúpaí ar líne 

ansin ag comhroinnt cleachtais lena chéile ar líne leis an gcreat ama ar ar aontaigh siad, agus chuir 

siad tús le comhphléití ar na snáitheanna comhrá. Tá leathanach scoile aonair ag gach ball grúpa 

nach mór dóibh é a nuashonrú, chomh maith le hacmhainní ginearálta a chur le leathanach baile 

an ghrúpa. 

Tairgeadh FGL leantach do gach grúpa freisin, bunaithe ar a bhfócas féin. Thapaigh go leor grúpaí 

an tairiscint sin. Tugadh faoi deara go raibh na grúpaí a fuair FGL níos bisiúla ná na cinn nach bhfuair 

í, i bhformhór na gcásanna. 

 

Dúshláin 

• Ba é an príomhdhúshlán ón tús agus ar feadh an ama ná spreagadh a choinneáil laistigh den 
ghrúpa. Tá teagascóirí TiE SFGM ag go leor de na grúpaí atá toilteanach comhphléití a 
chomhroinnt agus a ghiniúint ach tá sé tábhachtach go nglactar comhfhreagracht as sin. Ní 
raibh sé i gceist againn ach an oiread gurb iad na comhairleoirí a bhí luaite le gach grúpa a 

Pobail Chleachtais Dhigiteacha 
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thabharfadh ceannaireacht (a tharla i gcásanna mar iarracht chun spreagadh a thabhairt). 

• Bhainfeadh an t-ardán a roghnaíodh chun cumarsáid a éascú do na Pobail Chleachtais Dhigiteacha 
sa tionscnamh seo tairbhe as roinnt gnéithe breise a rachadh i bhfeidhm go dearfach ar an 
torthúlacht. Mar shampla dá gcuirfí fógraí infheicthe sa chuid “Grúpaí” den láithreán gach uair a 
phostálann ball den ghrúpa ábhar nua, bheadh sé sin thar a bheith tairbheach. 

• Thug roinnt rannpháirtithe le fios ag an lá oiliúna tosaigh gur chuir lucht bainistíochta na 
scoile comhairle orthu a bheith rannpháirteach sa Phobal Cleachtais Digiteach, seachas dóibh 
a bheith ag freastal ar mhaithe leo féin. Sna cásanna sin, ba dheacair spreagadh leanúnach a 
bhaint amach do bhaill ghrúpa na bPobal Cleachtais Digiteach sin. 

 

Scéalta Ratha 

• Tá roinnt de na grúpaí ag obair go maith agus ag comhroinnt cleachtais sa chaoi go mbíonn 
aidhm an tionscadail ag feidhmiú sna cásanna sin. Feictear dúinn go raibh na cinn a fuair an 
FGL leantach i measc na gceann ba thorthúla. 

• Tá múinteoirí ag foghlaim óna chéile. Tá fianaise shoiléir ann go dtí seo go bhfuil múinteoirí 

ag comhroinnt a dtaithí le húsáid teicneolaíochtaí digiteacha chun tacú le cleachtais 

mhúinteoireachta, foghlama agus measúnaithe agus chun iad a fheabhsú laistigh dá 

gcomhthéacsanna féin, le baill eile den Phobal Cleachtais Digiteach ag lua agus ag dearbhú 

na gcur chuige ar tugadh achoimre orthu. 

• Pléitear uirlisí digiteacha i roinnt grúpaí ar uirlisí nua dúinne iad, mar sin táimid ag foghlaim 

an phróisis freisin. 

 

Na Tosca a raibh Tionchar acu ar Inbhuanaitheacht 

• Spreagadh: Is é an bonn leis na Pobail Chleachtais Dhigiteacha seo go ndéanfadh 

rannpháirtithe cumarsáid ar líne den chuid is mó agus mar sin ní hiondúil go mbuaileann siad 

le chéile aghaidh ar aghaidh lasmuigh dá FGL tosaigh socraithe (agus b’fhéidir mar chuid de 

FGL leantach) mura socraítear é sin ag an ngrúpa as a stuaim féin. Mar thoradh air sin, bíonn 

sé deacair na baill a spreagadh. 

• FGL: Ba dhóichí go n-éireodh leo siúd a fuair ár FGL leantach, mar go raibh deis acu scileanna 

a ardú sna limistéir roghnaithe, na cuir chuige sin a thriail ina seomra ranga agus a dtaithí a 

chomhroinnt ina dhiaidh sin lena ngrúpa ar líne. Bhain comhráite grúpa éascaithe le gach 

seisiún FGL freisin maidir le dul chun cinn an Phobail Cleachtais Digiteach ina iomláine, agus 

chuidigh sé sin le soiléiriú na gcéad chéimeanna eile le haghaidh gach ball foirne. 

• Na príomhthosca taobh thiar de: I roinnt cásanna, is duine nó beirt sa ghrúpa a ghineann 

spreagadh trí rannpháirtíocht chomhsheasmhach ar ardán an ghrúpa, agus cuireann sé 

sin an rannpháirtíocht leanúnach do gach duine sa ghrúpa chun cinn. 

• Taighde roimhe seo: Rinneamar go leor léitheoireachta cúlra roimhe sin i limistéar na bpobal 

cleachtais. Mar sin, nuair a dhearamar ár n-oiliúint tosaigh, rinneamar iarracht go leor de na 

bunphrionsabail sa litríocht a chur san áireamh i mbunú na bPobal Cleachtais Digiteach, ar 

bhealach lena gcuirfí  comhoibriú agus comhfhreagracht chun cinn. 
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Na chéad chéimeanna eile agus Pleanáil don Todhchaí 

Tá an tionscadal fós ar siúl. Bhíomar chun lá foghlama comhroinnte a reáchtáil i mí Aibreáin, 
agus bhraitheamar go dtabharfadh sé spreagadh do na grúpaí a gcuid spriocanna a ghnóthú, 
toisc go mbeidís ag láithriú a n-ardán agus a inneachar do Phobail Chleachtais Dhigiteacha eile 
sa seomra, agus go mbeidís ag tabhairt aiseolais faoina dtaithí go dtí seo. Measadh go raibh sé 
sin dodhéanta ar an drochuair de bharr na srianta a bhain le Covid-19. 

Déanfar teagmháil le gach Pobal Cleachtais Digiteach ar fhilleadh chun na scoile an bhliain seo 

chugainn, agus tairgfear lá breise FGL dóibh chun bualadh le chéile, spriocanna a 

athbhreithniú, obair a dhéanamh ar a leathanaigh aonair agus FGL a ghnóthú sna limistéir ar a 

ndíríonn siad. Beidh lá foghlama comhroinnte againn freisin an bhliain seo chugainn i mí 

Aibreáin/na Bealtaine ina soláthróidh gach Pobal Cleachtais Digiteach cur i láthair bunaithe ar 

an obair agus aiseolas ar a dtaithí
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Cén teideal thíos a dhéanann an cur síos is fearr ar an múnla comhoibríoch seo 
den fhorbairt ghairmiúil agus cén fáth? 

Cé go mb’fhéidir nach bhfeilfeadh Staidéar Ceachta go foirfe i gceachtar den chatagóir, 

comhroinneann sé roinnt saintréithe le Pobail Foghlama Ghairmiúla, bunaithe ar an sainmhíniú a 

thugtar in Jones agus Harris (2015). Is iondúil gurb iad na múinteoirí ar mian leo aghaidh a thabhairt 

ar riachtanais foghlaimeoirí shainiúla a bhunaíonn grúpaí taighde Staidéar Ceachta. Oibríonn 

múinteoirí go comhoibríoch trí mhúnla na ceannaireachta dáilte, chun ceacht taighde a dhearadh 

agus a mhúineadh agus chun a thionchar ar fhoghlaim daltaí a thomhas trí thimthriall d’fhiosrúchán 

ar ghníomh. Tríd an bpróiseas sin, feidhmíonn múinteoirí mar phobal foghlaimeoirí chun a n-eolas 

matamaiticiúil a fhorbairt don mhúinteoireacht (Ball et al. 2008, Schulman 1986, 1987, Ní 

Shúilleabháin agus Clivaz 2017) trí phróiseas foghlama neamhspleách agus idirspleách, le 

machnamh ina dhiaidh sin. Is príomhghné freisin í an fhorbairt acmhainne. 

Cúlra agus réasúnaíocht a bhunaithe 

Seoladh an Siollabas Matamaitice Iar-bhunscoile, ar a dtugtar Tionscadal Mata, ar bhonn náisiúnta 

sa bhliain 2010. Fuarthas ag croí an tsiollabais nua an smaoineamh ar inniúlacht mhatamaiticiúil 

lenar bhain cúig ghné mar atá tuiscint choincheapúil, líofacht nóis imeachta, inniúlacht 

straitéiseach, réasúnaíocht oiriúnaitheach agus claonadh táirgiúil. Thacaigh clár náisiúnta FGL, lena 

mbaineann 11 seimineár, cúig chúrsa oíche agus acmhainní ar líne le múinteoirí chun dul in oiriúint 

do hionchais an tsiollabais nua. Fuarthas sna tuarascálacha eatramhacha agus deiridh ar thionchar 

Tionscadal Mata maidir le taithí scoláirí le staidéar sa Mhatamaitic (Jeffes et al., 2013) go 

ndearnadh dul chun cinn maith ach go raibh dúshláin fós ann maidir le heispéiris foghlama a 

sholáthar do scoláirí chun cuidiú leo a n-inniúlacht a fhorbairt i gcur in iúl a smaointeoireachta, sa 

chruthú, sa réasúnaíocht agus chun naisc a chruthú idir coincheapa matamaiticiúla. Ag an tráth sin, 

rinne múinteoirí féintuairisciú gur dheacair dóibh eispéiris éifeachtacha a sholáthar do scoláirí sa 

réiteach fadhbanna sa Mhatamaitic, agus léirigh go leor acu easpa muiníne ina n-éifeachtúlacht. 

Ba léir go raibh cineál FGL níos claochlaithí de dhíth. 

Ba mar thoradh ar mheascán imeachtaí ag deireadh na 1990í a fuair Staidéar Ceachta aitheantas 

mar chineál FGL ar bhain claochlú féideartha leis. Áiríodh leo sin foilsiú na dtorthaí ó TIMSS 1995 

agus ó TIMSS 1999 i dteannta le teacht chun cinn na Seapáine mar thír cheannródaíoch sa 

Mhatamaitic, Staidéar Físeáin TIMSS 1995 agus foilsiú roinnt téacsanna leantacha (mar shampla 

Stigler agus Hiebert 1999). De bharr a bhunúis, bhí comhbhaint ag Staidéar Ceachta i gCórais 

oideachais an Iarthair le forbairt ghairmiúil na múinteoirí Matamaitice, agus ba mhinic a bhain sé 

le cur chun cinn oideolaíochta faoi leith ar a dtugtar Matamaitic a mhúineadh trí réiteach 

fadhbanna struchtúrtha. Le blianta beaga anuas, tá Staidéar Ceachta in úsáid in ábhair ETIM eile, 

agus in ábhair eile nach iad. Táthar tar éis Staidéar Ceachta a chleachtadh sa tSeapáin mar an cineál 

caighdeánach forbartha gairmiúla le breis agus céad bliain anuas, i ngach ábhar agus clár. 

 

Staidéar Ceachta don Mhatamaitic Iar-bhunscoile 
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Cuireadh clár Staidéar Ceachta ar fáil do gach múinteoir Matamaitice Iar-bhunscoile mar shíneadh 
leis an gclár náisiúnta tacaíochta don siollabas Matamaitice nua. Ba í an aidhm leis an gclár ná 
forbairt ghairmiúil leanúnach a sholáthar do mhúinteoirí a bhí seasmhach, dírithe go díreach ar 
fhoghlaim scoláirí, saincheaptha do chomhthéacs scoile agus claochlaitheach. Bhí rannpháirtíocht 
sa chlár roghnach. 

 

Cúlra agus réasúnaíocht a bhunaithe 

Is áisiúil le tabhairt faoi deara gur tugadh isteach Staidéar Ceachta mar threoirthionscadal do naoi 

mbunscoil in 2017 ag foireann ETIM Bunscoile SFGM. Bhí an cineál tacaíochta scoile sin mar athrú 

don fhoireann, maidir le cineál áirithe forbairt ghairmiúil múinteoirí agus tacaíochta a thairiscint. 

Cuireadh an méid sin i bhfeidhm i gcéim thrialach d’fhiosrú i naoi mbunscoil le linn na scoilbhliana 

2016-2017. Tar éis machnamh le comhairleoirí agus rath an tionscadail tosaigh sin, leanadh ar 

aghaidh le Staidéar Ceachta isteach sa scoilbhliain 2017-2018 mar chineál forbairt agus foghlaim 

ghairmiúil múinteoirí sheasmhach. Cuireadh síneadh leis an tionscadal chun tacú le forbairt 

ghairmiúil múinteoirí in aon scoil déag an bhliain sin. Ghlac naoi scoil déag páirt i Staidéar Ceachta 

le linn na bliana acadúla 2018-2019. D’éascaigh an fhoireann an próiseas Staidéar Ceachta le linn 

na bliana acadúla 2019-2020 in dá bhunscoil is fiche thar théarma a haon agus a dó araon. Táthar 

ag beartú go rachaidh Staidéar Ceachta ar leibhéal bunscoile i dtéarma a dó den scoilbhliain 2020-

2021, le béim ar an measúnú. 
 

Modheolaíochtaí/Próisis agus Noirm 

Tairgeadh an clár Staidéar Ceachta do scoileanna píolótacha ar dtús le haghaidh an tsiollabais nua 

le linn 2012 - 2013. Tairgeadh an clár ar bhonn náisiúnta an bhliain dár gcionn, agus tá sé sin 

amhlaidh ó shin i leith. Rinneadh go leor leasuithe i rith an ama sin ar chuma an chláir le haghaidh 

a thabhairt ar thosca athraitheacha agus chun inbhuanaitheacht a chur chun cinn. Cuirtear síos sna 

sonraí ar phríomhghnéithe an chláir le cur síos ar athruithe móra don chlár freisin. Ní áirítear 

mionleasuithe leis. 
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Cuirtear síos ar an timthriall cláir i bhFíor 1 thíos. Tosóidh clár ó cheann ceann na bliana 

le scaipeadh ar léiriú spéise (LS) i mBealtaine/Meitheamh do gach múinteoir ar ár liosta seoltaí, trí 

mheán ár láithreáin ghréasáin agus cainéil mheán sóisialta agus trínár naisc le Cumann Oidí 

Matamaitice na hÉireann. Díríonn an LS ar dhá ghrúpa múinteoirí Matamaitice ar leith - iad siúd a 

ghlac páirt i Staidéar Ceachta roimhe seo agus iad siúd nár ghlac. Tairgtear dhá lá oiliúna 

ionduchtúcháin do mhúinteoirí nár ghlac rannpháirt i Staidéar Ceachta roimhe seo. Tarlaíonn 

ionduchtúchán i lár mhí Mheán Fómhair, ag trí shuíomh réigiúnacha. Cuimsítear trí chroí-ghné leis 

an oiliúint ionduchtúcháin - Staidéar Ceachta a thuiscint mar FGL, teagasc a thuiscint trí réiteach 

fadhbanna struchtúrtha mar chur chuige don teagasc, foghlaim agus measúnú sa Mhatamaitic, 

agus gealltanas a fháil ó fhreastalaithe go nglacfaidh siad páirt i gclár Staidéar Ceachta i gcaitheamh 

na bliana. 

 
 
 

 
 
 
 

Fíor 1. Léargas ginearálta ar eagrú gnáthchláir bliana Staidéar Ceachta. 
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Tugtar spreagadh do mhúinteoirí i rith an ionduchtúcháin chun PFG Staidéar Ceachta a bhunú 

laistigh dá scoil féin. Sa chás nach féidir é sin a dhéanamh (de bharr sceidil ghnóthacha mhúinteoirí, 

rannóga beaga Matamaitice etc.) déantar múinteoirí atá ag filleadh agus ionduchtaithe nua a 

ghrúpáil le chéile ar bhonn tíreolaíochta chun PFGanna Staidéar Ceachta idirscoile a bhunú. 

Sanntar comhlach Staidéar Ceachta nó comhairleoir Matamaitice PP SFGM chun éascú do gach 

grúpa. Reáchtáiltear cúig chruinniú PFG lasmuigh d’am scoile idir Deireadh Fómhair agus Eanáir. 

Oibríonn na baill PFG i rith na gcruinnithe sin chun ceacht taighde a dhearadh, atá dírithe ar aghaidh 

a thabhairt ar fhadhb sa teagasc, foghlaim agus measúnú ar Mhatamaitic ina scoil. Tugtar i bhFíor 

2 achoimre ghairid ar raon gach cruinnithe. Taifeadtar mionsonraí gach plé a dhéantar le linn na 

gcruinnithe le bileoga smeach-chairte. Úsáidtear na bileoga sin chun tacú le múinteoirí chun 

machnamh a dhéanamh ar a bhfoghlaim ag deireadh gach cruinnithe agus chun an plé a dhíriú ag 

tús an chruinnithe ina dhiaidh sin. Is iondúil go bhfeidhmíonn an t-éascaitheoir Staidéar Ceachta 

mar chathaoirleach agus rúnaí don chéad chruinniú nó dá chéad dá chruinniú, agus tugtar 

spreagadh do bhaill an ghrúpa taighde ina dhiaidh sin ról níos mó a ghlacadh i gceannaireacht a 

thabhairt don ghrúpa ar bhonn sealaíochta. 

 
 

 
 

 

Fíor 2. Léargas ginearálta ar struchtúr gach cruinniú Staidéar Ceachta. 
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Is ball amháin den ghrúpa a mhúineann an ceacht taighde chuig grúpa scoláirí réamhaitheanta i 

rith mhíonna Eanáir agus Feabhra. Bíonn baill eile den ghrúpa taighde ag faire go gníomhach ar an 

gceacht le heolas faoi fhoghlaim scoláirí a thaifeadadh. Breathnóirí dá dtugtar cuireadh (lena n-

áirítear baill de cheannaireacht na scoile, múinteoirí Matamaitice eile, múinteoirí ábhair eile, 

múinteoirí Matamaitice ó scoileanna áitiúla eile); féadfaidh siad breathnú freisin i ról níos 

neamhghníomhaí. Reáchtáiltear plé iarcheachta lena mbaineann dhá phríomhphointe fócais: 

foghlaim scoláirí le linn an cheachta taighde agus tionchar Staidéar Ceachta maidir le forbairt 

ghairmiúil múinteoirí. I roinnt cásanna is féidir an ceacht taighde a mhúineadh níos mó ná uair 

amháin - ní féidir é a mhúineadh don ghrúpa scoláirí céanna - agus múinteoirí ag iarraidh a 

bhfoghlaim ón gcéad cheacht taighde a úsáid. 

Déantar an clár bliana a chríochnú le ceiliúradh ar obair na múinteoirí. Tharla sé sin go stairiúil ag 

an gComhdháil Maths Counts trí mheán taispeántais phóstaer ar obair gach grúpa taighde, 

athmhúineadh beo ar roinnt ceachtanna taighde agus ceardlanna taighde Staidéar Ceachta. 
 

Dúshláin 
 

Ionchais múinteoirí ar FGL 

Bhíodh an claonadh sa FGL in oideachas na hÉireann, go dtí timpeall cúig bliana ó shin, go raibh 

formhór di i bhfoirm múnlaí seachadta - ceardlanna/seimineáir de ghnáth - ina “bhfaigheann” 

rannpháirtithe eolas ó “shaineolaí” agus go gcuirfí an t-eolas sin i bhfeidhm ina seomraí ranga féin. 

Cé go bhféadfadh an modh sin a bheith éifeachtach chun tacú le roinnt acu, ní bhaineann aon 

éifeachtacht leis don mhóramh, cé go bhfuil an t-achar gearrthéarmach leis agus an easpa nochta 

choibhneasta don duine aonair mealltach do go leor acu. I gcodarsnacht leis sin tá Staidéar 

Ceachta, mar chineál FGL. Is cineál leanúnach é óna dteastaíonn gealltanas ama nach féidir le go 

leor daoine a chomhlíonadh, agus b’fhéidir go mbraithfeadh rannpháirtithe nochta de bharr a 

chineáil dhioscúrsaigh. Feictear an FGL i gcoitinne mar imeacht a chaithfear a chríochnú. Is í ár 

dtaithí nach nglacann rannpháirtithe atá den tuairim sin faoin Staidéar Ceachta rannpháirt iomlán 

sa phróiseas, agus ní bhaineann siad an tairbhe iomlán as dá bharr sin. 

Braistint múinteoirí ar Staidéar Ceachta 

Príomh-chomhpháirt den Staidéar Ceachta is ea an bhéim a chuirtear ar fhoghlaim scoláirí trí 

cheacht taighde a dhearadh. Nuair a thuigtear an cuspóir leis sin i gceart, cuirtear go mór leis an 

bpróiseas. Nuair nach léirítear an cuspóir mar is ceart, úsáidtear é mar argóint in éadan Staidéar 

Ceachta. Is léir é sin ón aiseolas múinteora in Shiel agus Kelleher (2017). Le béim ar cheacht amháin, 

is minic a thuigtear gur “ceacht foirfe” a dhearadh is féidir a úsáid arís is arís eile atá i gceist le 

Staidéar Ceachta, rud nach bhfuil fíor. Tuigtear leis sin go mba cheart go dtógfadh gach ceacht an 

méid sin ama (tuairim ar 12 uair an chloig) le déanamh “foirfe”, agus déantar lipéadú ar Staidéar 

Ceachta mar uaillmhianach (nó níos measa fiú). 
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Múnla Éascaithe 

Éascaíonn comhairleoirí agus comhlaigh an Clár Staidéar Ceachta Matamaitice Iar-bhunscoile (arb 

ionann comhairleoir agus múinteoir ar iasacht chuig SFGM agus a oibríonn go lánaimseartha di, 

agus arb ionann comhlach agus múinteoir a oibríonn go lánaimseartha mar mhúinteoir agus go 

páirtaimseartha don SFGM). Sna chéad bhlianta den chlár - tugadh treoracha mionsonraithe do 

chomhairleoirí faoin gcaoi chun timthriall Staidéar Ceachta a chur i bhfeidhm. Bhí an cur chuige sin 

ró-shaintreorach ónar bhraith comhairleoirí nach raibh siad in ann breithiúnais ghairmiúla a 

dhéanamh agus dul in oiriúint do riachtanais sonracha a ngrúpaí taighde. Cuireadh oiliúint do 

chomhlaigh in oiriúint le béim níos mó a leagan ar thuiscint dhomhain ar Staidéar Ceachta a 

thabhairt do chomhlaigh, agus chun níos mó neamhspleáchais a thabhairt dóibh chun timthriall 

Staidéar Ceachta a ngrúpa a chur i bhfeidhm. Tá an cur chuige sin tar éis roinnt fadhbanna a 

réiteach, ach cruthaítear cinn eile leis mar go mbíonn íosleibhéal saineolais de dhíth air. 

Léirchruinneas 

Nuair a tugadh Staidéar Ceachta isteach do mhúinteoirí Matamaitice ar dtús, bhí tírdhreach 

athchóirithe Iar-bhunscoile cuibheasach socair, seachas tabhairt isteach Tionscadal Mata a bhí ina 

eisceacht dó sin. Tá luas na n-athchóirithe dara leibhéal tar éis méadú ón am sin i leith, sa mhéid is 

go bhfuil múinteoirí ag tuairisciú ró-ualú tionscnamh. Bhí sé dúshlánach faoi na cúinsí sin Staidéar 

Ceachta a bhuanú toisc go bhfuil tosaíochtaí scoileanna tar éis athrú agus nár léir é ról Staidéar 

Ceachta maidir le clár athchóirithe níos leithne. 

Éagsúlachtaí Cultúrtha 

Tá go leor córas oideachais tar éis an cur chuige a úsáidtear i Staidéar Ceachta na Seapáine a 

oiriúnú, mar léiriú ar uathúlacht a gcóras agus a gcultúr féin. I bhfianaise na míthuisceana ar na 

príomhghnéithe de Staidéar Ceachta (Fujii, 2014, Fujii, 2016, Takahashi agus McDougall 2016), tá 

roinnt oiriúnuithe tar éis a bheith caolaithe an oiread sin gur cailleadh a sláine agus a n-

éifeachtacht. Mar mhaolú ar an méid sin, chloígh an múnla a úsáideadh ar dtús don Mhatamaitic 

PP go docht leis an gcur chuige Seapánach. Cruthaigh an dolúbthacht seo a fadhbanna féin maidir 

le hinbhuanaitheacht. 

Éagsúlachtaí Córais 

Príomhról i dtimthriall Staidéar Ceachta is ea an duine eolach eile, a sholáthraíonn ionchur 

seachtrach maidir le dearadh an aonaid oibre agus an cheachta taighde. Líontar ról an duine 

eolaigh eile sa tSeapáin le hoideoirí ó ollscoileanna tríú leibhéal. Tá easpa acmhainne i gcóras 

oideachais na hÉireann chun róil mar sin a líonadh, agus is minic a bhíonn ar an 

gcomhairleoir/gcomhlach SFGM feidhmiú mar éascaitheoir agus duine eolach eile. Níl an cur 

chuige seo saor ó locht, ná baol air. 

 

 

Ceannaireacht Scoile 

Ag tús gach timthriall Staidéar Ceachta, eagraíonn an t-éascaitheoir SFGM cruinniú le ceannairí 

scoile le hachoimre a thabhairt ar an bhfís do mhúinteoirí sa ghrúpa taighde atá ag tabhairt faoin 

Staidéar Ceachta. Is cruinniú thar a bheith bisiúil é sin i go leor cásanna, agus faigheann na grúpaí 

taighde tacaíocht den scoth dá gcuid oibre ar fud an timthrialla. Is é an príomhoide nó an 

príomhoide tánaisteach a dhéanann seiceáil isteach i go leor scoileanna ar roinnt cruinnithe, a 
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ghlacann páirt sa bhreathnóireacht ar an gceacht taighde féin, a chuireann leis an bplé iarcheachta 

agus a eagraíonn fóram don ghrúpa taighde le go gcomhroinnfidís a n-eispéireas le baill foirne eile. 

I gcásanna eile, is beag tacaíocht a fhaightear ó cheannairí scoile. 

 

Breathnuithe Ceachta 

Is príomh-chomhpháirt de thimthriall Staidéar Ceachta iad na breathnuithe ar fhoghlaim scoláirí le 

linn an cheachta taighde. Tá prótacail ann don bhreathnóireacht, le cinntiú go bhfuil ról an 

bhreathnóra soiléir do mhúinteoirí agus do scoláirí araon. Is í an ghné is tábhachtaí de na prótacail 

sin í nach gcuireann breathnóirí isteach (a oiread agus is féidir) ar mhúineadh ná ar fhoghlaim an 

cheachta. Cé go gcuirtear an teachtaireacht sin in iúl roinnt uaireanta roimh an gceacht taighde, 

agus go díreach sula dtosaíonn an ceacht taighde féin, is iomaí ceacht taighde a cuireadh as mar 

gheall ar bhreathnóirí “ag cuidiú” lena scoláirí lena gcuid oibre. 

 

Scéalta Ratha 

 
Múinteoirí ag féintuairisciú faoi athruithe sa chleachtas seomra ranga 

Tuairiscíonn na múinteoirí, a bhíonn rannpháirteach go hiomlán leis an bpróiseas Staidéar 

Ceachta, tionchar ar a gcur chuige ginearálta do mhúineadh na Matamaitice le hoscailteacht níos 

mó do: 

1. scoláirí a thugann faoi fhadhbanna saibhre sa Mhatamaitic ina bhfuil roinnt pointí leis an bhfadhb a thosú 

agus í a chríochnú 

2. scoláirí a oibríonn le chéile chun fadhbanna Matamaiticiúla a réiteach 

3. scoláirí a chomhroinneann a smaointeoireacht Mhatamaiticiúil leis an rang iomlán 

4. ligean do scoláirí a bheith rannpháirteach ar bhealach bisiúil le tacaíocht oiriúnach 

 
D’aithin go leor múinteoirí athrú ina dtuiscint ar ról an mhúinteora Matamaitice ón “saineolaí sa 

seomra” agus chuireadar é seo in iúl don éascaitheoir foghlama. 

 

 

 

 

 

Múinteoirí atá oscailte do bhreathnóireacht ó chomhghleacaithe 

Is féidir cuimhní diúltacha rith le duine ar bhreathnuithe ITE nó imscrúduithe ábhair ón 

smaoineamh go ndéanfaí breathnóireacht orthu. Cé go gceaptar breathnóireacht Staidéar Ceachta 

go cúramach mar bhreathnóireacht ar fhoghlaim scoláirí, is gá an smaoineamh sin a láimhseáil go 

cúramach le gach grúpa Staidéar Ceachta. Is iondúil tar éis páirt a ghlacadh i mbreathnú cheacht 

taighde go ndéanann múinteoirí trácht ar a áisiúlacht don mhúinteoir. Cé go ndíríonn an 

bhreathnóireacht Staidéar Ceachta ar fhoghlaim scoláirí, is minic a dhéanann múinteoirí trácht ar 

an bhfoghlaim chúntach maidir le socrú seomra ranga, bainistiú seomra ranga, úsáid acmhainní, 

stíleanna ceistiúcháin agus a thuilleadh. Is féidir leis seo a bheith tairbheach do mhúinteoirí le níos 

lú taithí. Is minic freisin a mholann múinteoirí beartas níos oscailte ó thaobh breathnú ar a chéile 

le gur féidir leis an bhfoghlaim seo leanúint ar aghaidh. Tá go leor grúpaí taighde tar éis a bheith 
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ann freisin ina ndearna duine de lucht bainistíochta na scoile breathnóireacht ar an gceacht 

taighde. 

Comhoibriú 

Tar éis dóibh rannpháirt a ghlacadh i dtimthriall Staidéar Ceachta, tuairiscíonn múinteoirí athruithe 

ina gcaidreamh lena gcomhghleacaithe. Is iondúil go dtuairiscíonn múinteoirí go mbíonn níos mó 

comhráite acu lena gcomhghleacaithe faoin teagasc, foghlaim agus measúnú, is dóichí go lorgóidh 

siad comhairle faoi ábhair éagsúla a mhúineadh agus is dóichí go mbeidh comhráite níos doimhne 

acu maidir leis an teagasc. Tuairiscíonn rannpháirtithe freisin go dtagann athrú ar na hionchais i 

gcruinnithe na rannóg ábhair  - bhí an claonadh roimh an Staidéar Ceachta sna cruinnithe go 

ndíreofaí ar ‘na caibidlí a mhúinimid’, agus ar thástálacha comónta; díríodh iad ar an oideolaíocht 

freisin tar éis na Staidéar Ceachta. 

Leathnú 

I líon beag scoileanna ina raibh páirt lárnach ag an lucht bainistíochta i dtacaíocht a thabhairt 

d’obair na ngrúpaí Staidéar Ceachta, chomhroinn na múinteoirí rannpháirteacha a dtaithí ar an 

Staidéar Ceachta lena gcomhghleacaithe agus cuireadh síneadh le húsáid Staidéar Ceachta don FGL 

i réimsí ábhair/cláir eile. Sna cásanna sin, glacann na daoine a bhí páirteach sna grúpaí Staidéar 

Ceachta bunaidh don Mhatamaitic ról tacaíochta chucu féin, rud a fhorbraíonn acmhainn ar fud na 

scoile le bheith i gceannas ar theagasc, foghlaim agus measúnú. 

Múinteoirí mar thacadóirí dá ngairm 

Críochnaítear gach clár bliantúil Staidéar Ceachta le ceiliúradh ar an obair ag comhdháil náisiúnta 

Maths Counts. Is cuid lárnach de Maths Counts é an smaoineamh go bhfoghlaimíonn múinteoirí 

óna chéile. Le blianta beaga anuas, tá na múinteoirí a ghlac páirt sna grúpaí Staidéar Ceachta tar 

éis ról lárnach a fheidhmiú sa chlár do Maths Counts ar roinnt bealaí lena n-áirítear: 

• Taispeántais póstaer ina dtugtar achoimre ar a gcuid oibre i rith Staidéar Ceachta 

• Ceardlanna idirghníomhacha ina mionsonraítear a bhfoghlaim le linn Staidéar Ceachta 

• Múineadh beo ar cheachtanna taighde do scoláirí, faoi bhreathnóireacht ag lucht freastail 
na comhdhála 

 
Na Tosca a raibh Tionchar acu ar Inbhuanaitheacht 

Ba cheart a thabhairt faoi deara go mbaineann dúshláin na hinbhuanaitheachta le Staidéar Ceachta 

i ngach dlínse lasmuigh den tSeapáin. Is fiú a thabhairt faoi deara gur phríomhthéama í an 

inbhuanaitheacht sa chomhdháil WALS ba dhéanaí (Cumann Domhanda um Staidéar Ceachta). 

Tá go leor de na saincheisteanna ar tugadh achoimre orthu sa chuid dar teideal “Dúshláin” tar éis 

dul i bhfeidhm ar inbhuanaitheacht Staidéar Ceachta ar leibhéal Iar-bhunscoile. Faightear thíos 

roinnt nithe a chuireamar i ngníomh mar iarracht chun aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna sin: 

Ionchais múinteoirí ar FGL 

Baineann dúshláin le nádúr leanúnach Staidéar Ceachta maidir leis an éileamh ar am na múinteoirí. 

Tugaimid aghaidh ar an gceist sin ag tús gach timthrialla - le hachoimre ar an ngealltanas ama agus 

é a chur i gcomparáid le rannpháirtíocht i seimineár lánlae. Táimid tar éis ár gclár Staidéar Ceachta 

a chur in oiriúint chun béim a leagan ar an timpeallacht foghlama shaibhir a sholáthraíonn sé do 

mhúinteoirí, agus ar bhuntáistí an chláir i gcomparáid le modhanna traidisiúnta FGL. Iarrtar ar 

rannpháirtithe ag deireadh gach cruinniú Staidéar Ceachta machnamh a dhéanamh ar a gcuid 
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foghlama. Tugtar achoimre ar na machnaimh sin ag tús an chéad chruinnithe eile, ionas gur féidir 

le rannpháirtithe buntáistí a rannpháirtíochta a aithint ar bhonn leanúnach. Is é an cuspóir leis an 

bplé iarcheachta sin ná iniúchadh a dhéanamh ar an bhfoghlaim a tharla le linn an cheachta, agus 

ar an gcaoi a múnlaíonn sé sin ár gcur chuige i leith an teagaisc. 

Táimid tar éis an plé iarcheachta sin a shíneadh chun roinn a chur san áireamh atá tiomanta don 

mhachnamh ar an timthriall Staidéar Ceachta iomlán. Iarrtar ar mhúinteoirí a gcuid foghlama a 

chur i gcomparáid leis an bhfoghlaim a dhéantar le linn FGL i bhfoirm seimineáir, leis an méid a 

d’fhoghlaim siad a aithint agus an chaoi ar bhain siad tairbhe as Staidéar Ceachta mar mhúinteoirí. 

 

Braistint múinteoirí ar Staidéar Ceachta 

Nuair a smaoiníonn múinteoirí ar Staidéar Ceachta mar bhealach chun “an ceacht foirfe a 

dhearadh” seachas mar chineál FGL, is lú seans go gcríochnóidh siad timthriall amháin agus go 

bhfillfidh siad le bheith páirteach i Staidéar Ceachta ar bhonn rialta. Tugaimid aghaidh ar an gceist 

sin trí bhéim a leagan go leanúnach ar chuspóir Staidéar Ceachta, trí spreagadh a thabhairt do 

mhúinteoirí chun machnamh a dhéanamh ar a gcuid foghlama (féach an pointe roimhe seo maidir 

le hinbhuanaitheacht) agus trí bhealaí a aithint inar féidir le Staidéar Ceachta tacú leo chun a 

dteagasc a fhorbairt amach anseo. 

 

Léirchruinneas 

Bíonn sé deacair ar mhúinteoirí a bheith rannpháirteach i Staidéar Ceachta nuair a bhíonn 

tosaíochtaí eile ann ar fud na timpeallachta scoile i gcoitinne. Le léirchruinneas de chineál éigin a 

thabhairt isteach, táthar tar éis an timthriall Staidéar Ceachta a chur in oiriúint chun ligean dó a 

bheith mar chuid de thimthriall FMS na scoile. Táthar tar éis an timthriall a chur in oiriúint chun 

ligean dá úsáid chun tacú le múinteoirí a saineolas a fhorbairt i limistéir lasmuigh den teagasc trí 

réiteach fadhbanna struchtúrtha. Le dhá bhliain anuas tá múinteoirí tar éis Staidéar Ceachta a úsáid 

chun a dtuiscint ar mheasúnú foirmitheach, Tacsanomaíocht Bloom, múineadh le sonraíocht nua 

Matamaitice JC a fhorbairt; agus chun naisc a dhéanamh idir an Mhatamaitic agus ábhair eile, úsáid 

éifeacht na Teicneolaíochta Digití do theagasc na Matamaitice agus a thuilleadh. 

Éagsúlachtaí Cultúrtha 

Príomhchuid de Staidéar Ceachta na Seapáine is ea togra pearsanta a scríobh - ina ndéantar 

achoimre ar aistear taighde gach grúpa. Áirítear lenár gclár Staidéar Ceachta togra pearsanta a 

scríobh. Chonacthas dúinn, áfach, gur féidir le grúpaí díriú ar “chomhlánú” na gcodanna éagsúla 

ann má leagtar an iomarca béime ar an togra ceachta féin, seachas páirt a ghlacadh i bplé gairmiúil 

saibhir timpeall maidir le teagasc, foghlaim agus measúnú. Bhí tionchar diúltach aige sin ar an 

tairbhe a bhain múinteoirí as an timthriall Staidéar Ceachta, rud a théann i bhfeidhm ar 

inbhuanaitheacht an chláir. Le blianta beaga anuas, níor chuireamar béim mhór ar an togra ceachta 

foirmiúil. Chuireamar úsáid smeach-chairteacha chun cinn le plé a thaifeadadh agus a éascú. 

Tionchar agus Meastóireacht 

Faightear anseo roinnt breathnuithe/machnamh a dhéanann múinteoirí agus éascaitheoirí a 

ghlacann páirt i Staidéar Ceachta. Roinntear iad faoi roinnt ceannteideal. 
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Tionchar ar theagasc, foghlaim agus measúnú 

 
“Tháinig athrú béime ón rannpháirtíocht i Staidéar Ceachta ar bhunphrionsabail na 

múinteoireachta. Aithnímid anois nach foláir do scoláirí tuiscint a fháil ar na 

bunphrionsabail faoin gcaoi a n-oibríonn rud éigin, iniúchadh a dhéanamh ar bhrí 

coincheapa, agus éiríonn na scileanna sin ina scileanna inaistrithe ansin. Tuigimid an 

chumhacht a bhaineann le hanailís dhomhain a dhéanamh ar fhadhb amháin, agus 

tarraingt ón bhfadhb sin amháin ansin seachas úsáid a bhaint as go leor samplaí nós 

imeachta. Tá sé tábhachtach go mbeadh an fhoghlaim mar rud pearsanta do scoláirí 

trína n-ainmneacha a chur le smaointe ar an gclár. Is tábhachtach freisin do chlár a 

eagrú agus an fhoghlaim a choinneáil ar an gclár. Tá sé tábhachtach dúshlán a thabhairt 

do scoláirí éirimiúla - ná hiarr orthu leanúint ar aghaidh sa leabhar, fiafraigh ceisteanna 

crua díobh agus féach le tuiscint níos mionsonraithe a fháil.” - Éascaitheoir Staidéar 

Ceachta 
 

“Thug sé léargas éagsúil dom le breathnú ar mo chuid teagaisc. Le linn m’oiliúna 

múinteoireachta is cuimhin liom ceacht físeáin a dhéanamh agus súil siar a chaitheamh 

orm féin ag teagasc den chéad uair. Tá an Staidéar Ceachta tar éis peirspictíocht éagsúil 

a thabhairt domsa. Nuair a thosaigh mé ag teagasc, chreid mé go raibh an ceacht foirfe 

agam leis na sleamhnáin foirfe agus nótaí in éineacht leo. Shíl mé go mbeadh an stíl 

feidhmiúcháin mar an stíl ab fhearr chun matamaitic a theagasc. Tuigim anois, a bhuí le 

Staidéar Ceachta, nach bhfuil aon cheacht foirfe ann. D’fhoghlaim mé go mbíonn bealaí 

éagsúla ann i gcónaí chun foghlaim agus le cur chuige a ghlacadh i leith ceachta.” - 

Múinteoir Staidéar Ceachta 

 

“Tugadh spreagadh dom leis an taithí ón gceacht taighde mo chleachtas 

múinteoireachta a athrú chuig foghlaim a bhí bunaithe níos mó ar ghníomhaíochtaí. 

Bhraith na scoláirí go raibh siad ag foghlaim óna chéile agus d’iarr siad níos mó den 

chineál eispéireas foghlama seo a fháil. Mothaím “brú” ó na scoláirí le “mo chuid 

caighdeán a ardú”. Chonacthas éagsúlacht infheicthe i rannpháirtíocht na scoláirí inar 

cothaíodh scoláirí níos laige agus inar brúdh scoláirí níos láidre ar aghaidh a thuilleadh. 

B’ionann an ceacht agus dúshlán cuiditheach do chách.” - Múinteoir Staidéar 

Ceachta 

 

“Chuaigh an Staidéar Ceachta i bhfeidhm ar chleachtas seomra ranga trí bhéim a 

bhogadh ar shiúl ón múineadh chuig an scrúdú inar baineadh leas dosheachanta as cuir 

chuige níos traidisiúnta, rud a bhraith ar théacsleabhar mar threoir. Ina ionad sin, 

úsáideann múinteoirí réiteach fadhbanna mar mhodh chun matamaitic a mhúineadh, 

súil a chaitheamh ar riachtanais an tsiollabais agus brí agus tuiscint a thabhairt dá 

ranganna” - Éascaitheoir Staidéar Ceachta 

 

“Tá Staidéar Ceachta tar éis laghdú a chur ar mhéid na cainte ó mhúinteoirí sa seomra 
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ranga. Tá an múinteoir ina h-éascaitheoir, seachas ina saineolaí sa seomra. Bíonn deis 

níos fearr ag scoláirí anois iniúchadh a dhéanamh ar a gcuid smaointe, chun teacht ar a 

gconclúidí agus modhanna féin. Níl foghlaim de ghlanmheabhair chomh forleathan 

céanna anois. Braitear gur féidir le múinteoirí Matamaitice a bheith cruthaitheach, 

seachas an dearcadh traidisiúnta ar mhúinteoir Matamaitice mar fhoinse eolais. 

Cheadaigh sé do mhúinteoirí na gaoil agus na naisc idir coincheapa éagsúla sa 

Mhatamaitic a fheiceáil in éineacht lena chéile, agus iniúchadh a dhéanamh orthu sa 

seomra ranga.” - Éascaitheoir Staidéar Ceachta 

 

 

 “Ó mo thaithí féin, baineann scoláirí tairbhe as múinteoirí atá níos comhfheasaí ar an 

gcaoi a ndéanann siad an t-ábhar a theagasc; tagann scoláirí ar thuiscint faoin ábhar (is 

chun tairbhe an scoláire é go gcuirtear scoláirí i gcroílár na foghlama). Agus iad ag baint 

leasa as léirithe éagsúla, braitheann scoláirí níos muiníní ag ceapadh a modhanna féin 

agus tugann sé i bhfad níos mó saoirse sa mhatamaitic dóibh.” - Éascaitheoir 

Staidéar Ceachta 

 

“Bhí cúpla plé an-mhaith againn ina bhfuarthas amach go mbaineann i bhfad níos mó le 

teagasc na matamaitice ná eolas ar ábhar an chúrsa. Cé gur leagadh an bhéim roimh an 

Staidéar Ceachta ar theagasc an ábhair, dírímid anois ar an tuiscint taobh thiar den 

choincheap a theagasc. Tá a fhios againn go gcuideoidh sé seo leis an ábhar sin. Bhíodh 

múinteoirí róghafa le hábhar an chúrsa. Múinimid anois ar bhealach ina bhfuil na scoláirí 

lárnach.” - Éascaitheoir Staidéar Ceachta 
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Tionchar ar theagasc, foghlaim agus measúnú 

 

“Tá i bhfad níos mó comhoibrithe tar éis tarlú idir múinteoirí ó ghlac siad páirt sa Staidéar 

Ceachta. Tharla sé ag tráth maith don ghrúpa áirithe seo agus iad ag bunú caidreamh 

gairmiúil agus comhoibríoch a lean ar aghaidh tréimhse na dianghlasála: b’fhusa dá 

bharr chun labhairt lena chéile faoi smaointe; is féidir le múinteoirí glao ar a chéile gan 

choinne; bhunaigh siad a seomra ranga Google féin, áit a bhfuil gach duine ag 

comhroinnt agus ag comhoibriú le chéile, tá eolas ag múinteoirí anois ar na tairbhí a 

bhaineann leis an gcomhoibriú agus tugann gach duine a láidreacht féin don rannóg, 

más í an taithí, eolas ar TF, etc. atá inti.” - Éascaitheoir Staidéar Ceachta 

 

 “Ó ghlac mé páirt i Staidéar Ceachta b’fhusa i bhfad domsa a bheith rannpháirteach i 

gcomhrá gairmiúil leis an rannóg. Is fusa iarraidh ar chabhair leis an bpleanáil do 

choincheap áirithe. Tháinig comhoibriú níos éifeachtaí agus níos bisiúla i measc na 

rannóige dá bharr.” - Éascaitheoir Staidéar Ceachta 

 

“Tá sé tar éis an dinimic a athrú inár gcruinnithe rannóige. Déanaimid machnamh anois 

ar fhoghlaim scoláirí roimhe seo, seachas foghlaim reatha na scoláirí féin. Dhíríomar 

freisin ar chomhroinnt acmhainní agus súil chriticiúil a bheith mar chuid dár 

gceachtanna. Déanann múinteoirí teagasc foirne ó thráth go chéile agus breathnaíonn 

siad ar mhúinteoireacht a chéile, rud nár tharla roimhe seo.” - Múinteoir Staidéar 

Ceachta 

 

“Tugadh spreagadh do chomhghleacaithe sa rannóg chun páirt níos mó a ghlacadh agus 

a bheith páirteach i bplé criticiúil gairmiúil. Thug gach rannpháirtí rud éigin leo, níor 

bhrúigh duine ar bith a smaointe ar dhaoine eile. Creideann na múinteoirí sa phróiseas 

mar gheall ar an gcomhoibriú. Táimid ag súil le bheith rannpháirteach sa chineál 

tionscadail seo an bhliain seo chugainn, agus tá súil againn an t-eispéireas foghlama 

céanna a chur ar fáil do ghrúpaí ranga eile. Tá súil againn go mbeidh níos mó múinteoirí 

ón rannóg páirteach.” - Múinteoir Staidéar Ceachta 

 

“Ba bheag am a chuir an chuid ba mhó de mhúinteoirí isteach sa chomhoibriú sular 

tugadh isteach staidéar ceachta ina scoil. Níor tharla sé ina ngnáthchleachtadh laethúil 

mura raibh siad i mbun teagasc foirne. Thug staidéar ceachta an t-am dóibh le bheith 

tiomanta don chomhoibriú, agus lean sé sin ar aghaidh ina ngnáthchleachtadh laethúil 

dá thoradh sin. Braitheadh go mbeadh sé thar a bheith tairbheach dá dtabharfaí am 

foirmiúil dó le linn uaireanta oibre an mhúinteora, seachas mar rud a chaithfidís a 

dhéanamh ina gcuid ama féin. Ba dheas an rud é dá mbeadh baint ag gach múinteoir 

Matamaitice le staidéar ceachta mar chineál FGL.” - Éascaitheoir Staidéar Ceachta 
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“Tá méadú suntasach tar éis teacht ar an gcomhoibriú idir múinteoirí a ghlac páirt i 

Staidéar Ceachta. Ó thaobh phleanáil na sraithe sóisearaí de, tá an Staidéar Ceachta tar 

éis cur le méadú comhoibrithe. Baineadh an-leas as leabharlann na gceachtanna ar líne. 

Is mó a spéis sa FGL agus an Fhorbairt Ghairmiúil tar éis Staidéar Ceachta, agus 

féadfaidh an teagmháil neamhfhoirmiúil fós a bheith ann idir múinteoirí a bhíonn 

páirteach sa phróiseas ó scoileanna eile. Braitheadh gur cheart do na scoileanna féin 

Staidéar Ceachta a chur chun cinn mar chineál FGL.” - Éascaitheoir Staidéar 

Ceachta 

 

“Cé gur phróiseas fada do choincheap amháin a bhí ansin, braithimid gur ghnóthaíomar 

taithí luachmhar ar an gcaoi chun pleanáil don fhoghlaim dírithe ar scoláirí agus beimid 

in ann roinnt den fhoghlaim nua sin a chur san áireamh i réimsí eile amach anseo.” - 

Múinteoir Staidéar Ceachta 

 

“Thug an taithí deis dúinn chun machnamh a dhéanamh ar ár gcleachtas. Tugadh deis 

dúinn chomh maith machnamh a dhéanamh ar bhealaí simplí éifeachtacha lenár 

gcleachtas a athrú, ar mhaithe lenár scoláirí.” - Múinteoir Staidéar Ceachta 

 

“Ba é an plé an ghné ab áisiúla domsa faoi Staidéar Ceachta. D’fhoghlaim mé faoin gcaoi 

a múineann múinteoirí eile ábhair. Rinne mé critíc ar mo chleachtas féin, na dreasa 

cainte agus na comhráite. Baintear an tairbhe is mó as am a chaitheamh ag comhoibriú 

le múinteoirí Matamaitice eile.” - 

Múinteoir Staidéar Ceachta 

 

 

Tuairimí agus breathnuithe eile 

“Ba í sin an dara céim dár staidéar ceachta, agus b’fhusa i bhfad dúinn comhrá gairmiúil 

a dhéanamh ar an gcéim sin. Téann an phleanáil ar aghaidh níos tapúla, chuamar i 

dtaithí air go gasta, agus bhíomar in ann dul i bhfad níos doimhne, ag baint leas as an 

gcéim bhailithe sonraí. Bhí roinnt comhráite fíor-áisiúla againn maidir leis na míthuiscintí 

agus réimsí ina raibh scoláirí ag streachailt. B’fhurasta nithe nár thuig na scoláirí a 

aithint, a bhuí leis na comhráite seo. D’éirigh an grúpa níos nua-aimseartha ina gcur 

chuige don phleanáil, níos fearr ag déanamh anailís chriticiúil ar na réimsí a raibh 

feabhsú de dhíth orthu, inár dteagasc agus foghlaim. Ba cheacht mór foghlama don 

ghrúpa é nuair a rith sé linn gur bhaineamar de thaitneamh na matamaitice trí na 

gnásanna a dhéanamh ar bhonn atriallach sa chéad bhliain. Thriaileamar cur chuige nua 

trí cheadú do na scoláirí tabhairt faoi fhadhbanna dúshlánacha, in ionad babhtaí 

ceisteanna teoranta. Fuaireamar léargas mór ar an gcaoi a bhfoghlaimíonn scoláirí, a 

dtugann siad faoi fhadhbanna, ar theastaigh tacaíocht uathu agus a raibh brú de dhíth 

orthu” –Príomhoide Tánaisteach 
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“Thug Staidéar Ceachta deis dúinn chun comhoibriú ar bhealach struchtúrtha le 

haghaidh a thabhairt ar réimse matamaitice gur dua dár scoláirí é, agus le heispéireas 

foghlama scoláire a fheabhsú. Creidimid go bhféadfaí an próiseas a chur i bhfeidhm in 

ábhar ar bith. Ba le comhráite dírithe agus bríomhara a d’fhoghlaimíomar conas rianú 

siar a dhéanamh go dtí foinse na míthuiscintí, na ceisteanna faoina mbun a aithint, fadhb 

a bhriseadh síos le díriú ar deireadh ar rud éigin beag ach lena gcruthaítear fadhbanna 

móra. Ba le Staidéar Ceachta a tugadh spreagadh dúinn níos mó smaointeoireachta a 

chur isteach i spriocanna ár gceachtanna gach lá, agus machnamh a dhéanamh ar 

chúrsaí ó thaobh dhearcadh na scoláirí. Cuireadh méid mór machnaimh sa phleanáil, 

agus fiú féin mura dtéann gach rud ar aghaidh faoi mar a beartaíodh, éirímid inár 

múinteoirí níos éifeachtaí mar thoradh ar fhoghlaim ón bpróiseas, comhroinnt smaointe 

agus léargas a fháil ar fhoghlaim scoláirí.” - Múinteoir Staidéar Ceachta 

 

“B’eispéireas sásúil é céim siar a thógáil agus faire ar na múinteoirí ag plé a dteagaisc 

agus a bhfoghlama. Ag féachaint ar ghrúpa amháin ag fáil amach go bhfeileann plé 

comhoibríoch, a éascaíonn staidéar ceachta, go maith do phleanáil an mhórphictiúir 

(mar shampla, pleanáil don tsraith shóisearach). Feictear an méid sin trí struchtúr an 

chomhrá, an cur chuige don phleanáil don teagasc agus don fhoghlaim, agus an teanga 

a úsáidtear (eispéiris foghlaimeoirí srl.).” - Éascaitheoir Staidéar Ceachta 

 

“Thacaigh ballraíocht den phobal mór Staidéar Ceachta le hathruithe dearfacha inár 

gcleachtas seomra ranga, forbraíodh léi ár dtuiscint ar theagasc agus foghlaim na 

matamaitice, cothaíodh ár ndíograis léi agus thacaigh sí lenár bplé gairmiúil.” - 

Múinteoir Staidéar Ceachta 

 

“I bhfad níos praiticiúla agus éifeachtaí ná ceardlann toisc nach foláir baint ghníomhach 

agus fhrithghníomhach a bheith ag múinteoirí agus scoláirí araon don staidéar ceachta.” 

- Múinteoir Staidéar Ceachta 
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Físeán ar Mhúinteoirí ó ghrúpa Staidéar Ceachta Choláiste Bríde ag cur síos ar thionchar Staidéar 

Ceachta ar a gcuid foghlama 

 
 

 

 

Na chéad chéimeanna eile agus Pleanáil don Todhchaí 

I dteannta le leanúint ar aghaidh ag éascú do chlár Staidéar Ceachta do mhúinteoirí Matamaitice 

Iar-bhunscoile, d’aithníomar roinnt réimsí d’fhorbairt leanúnach an chláir sa bhliain amach 

romhainn: 

• Fás leanúnach sa tacaíocht d’úsáid Staidéar Ceachta chun saineolas Múinteoirí Matamaitice 

a fhorbairt i réimsí éagsúla. 

• Tacaíocht mhéadaithe d’úsáid Staidéar Ceachta chun tacú le FGL múinteoirí in ábhair ETIM eile 

• Ionduchtúchán nuashonraithe a sholáthar do mhúinteoirí nach bhfuil páirteach i Staidéar 

Ceachta a thuilleadh chun spreagadh a thabhairt dóibh a bheith páirteach arís 

• Méadú ar phróifíl Staidéar Ceachta mar FGL trí chuir i láthair múinteoirí ag FÉILTE 

• Méadú ar líon na n-éascaitheoirí Staidéar Ceachta 

• Forbairt leanúnach ar shaineolas comhlaigh i Staidéar Ceachta 

• Tacaíocht do líon beag scoileanna chun úsáid Staidéar Ceachta a shíneadh do FGL múinteoirí 

• Meastóireacht ar thionchar na n-oiriúnuithe don chlár Staidéar-Ceachta 
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Cén teideal thíos a dhéanann an cur síos is fearr ar an múnla comhoibríoch 
seo den fhorbairt ghairmiúil agus cén fáth? 

Sílim gur meascán idir Pobail Foghlama Ghairmiúla agus líonra atá sa Líonra le haghaidh Príomhoidí 

Tánaisteacha nuacheaptha ag leibhéal Iar-Bhunscoile. Is iondúil go dtagann siad ón réigiún 

tíreolaíoch céanna, ach d’fhéadfadh siad a bheith scaipthe thar chúpla contae. Baineann gné 

chomhroinnte an dea-chleachtais idir na príomhoidí tánaisteacha leis, i dteannta le gné FGL a 

moladh dóibhsean, a chuireann an comhairleoir SFGM i láthair. Tagann gné an líonra ó eolas agus 

léargas a fháil ar a chéile agus ón bhfoghlaim óna chéile, agus iad ag freastal ar an seisiún laistigh 

dá réigiún tíreolaíoch. 

 
 

Cúlra agus réasúnaíocht a bhunaithe 

Tagann an réasúnaíocht agus an cúlra ón éileamh go mbeadh fóram ag Príomhoidí Tánaisteacha 

nuacheaptha chun bualadh le chéile agus chun cleachtais a chomhroinnt laistigh dá róil agus 

laistigh dá scoileanna. Is córas tacaíochta freisin é freisin do Príomhoidí Tánaisteacha nuacheaptha 

le gné den FGL arna soláthar ar ábhair ag SFGM, de réir mar a iarrann na rannpháirtithe í. Tá na 

Líonraí reatha ann do phríomhoidí tánaisteacha atá ceaptha le breis agus bliain amháin. 

 
 

Modheolaíochtaí/Próisis agus Noirm 

Mar chuid den phróiseas iarratais, comhlánaíonn príomhoidí tánaisteacha nua léiriú spéise nuair a 

chríochnaíonn siad an clár Tánaiste aon bhliana. Tugtar cuireadh do príomhoidí tánaisteacha ansin 

freastal ar sheisiún Líonra i réigiún gar dóibh ag dáta níos déanaí. Agus an fhoirm á comhlánú acu, 

molann siad ábhair FGL freisin ar spéis leo iad. Tá ceithre Líonra ann i láthair na huaire - ceann i 

bPort Laoise, ceann san Uaimh, ceann sa Chlár agus ceann eile i dTuaim (Gaillimh). Reáchtálann 

gach Líonra trí sheisiún in aghaidh na bliana. Ceann amháin i mí D.Fómh./na Samhna, ceann i mí 

Ean./Feabh. agus an ceann deireanach i mí Aibreáin. Is é ball den fhoireann Cheannaireachta 

lánaimseartha ag leibhéal Iar-Bhunscoile a óstálann iad. 

 
Ceaptar agus aontaítear ar Noirm an ghrúpa ag tús an chéad seisiúin, agus filltear orthu ag tús gach 

seisiúin ina dhiaidh sin. Is amhlaidh sa Líonra ar líne le déanaí arbh éigean úsáid an fhíseáin sa 

bhaile agus cumas taifeadta Zoom a chur san áireamh sna Noirm. 

Líonra do Phríomhoidí Tánaisteacha Nuacheaptha 
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Modheolaíochtaí: 

Beartaítear go mairfidh seisiún ar feadh dhá uair an chloig. Leagtar amach clár roimh an seisiún 

féin. Glactar roinnt ama tar éis glacadh na norm le machnamh a dhéanamh ar nuashonruithe arb 

iondúil gur trí nó ceithre nuashonrú/dhoiciméad/chiorclán ábhartha atá iontu a bhaineann lena 

gcuid oibre ag tús an tseisiúin. 

 
Príomhghné den ghrúpa Líonra is ea an chuid “comhroinnt an chleachtais”, ina dtugtar cuireadh 

do phríomhoidí tánaisteacha cur i láthair neamhfhoirmiúil a dhéanamh ar ghné éigin dá gcuid oibre 

ina bhféadfadh páirt a bheith acu ina scoileanna. Mar shampla, chomhroinn rannpháirtithe próisis 

agus cleachtais i ndáil le 

• Tráthchlár uair an chloig a shocrú 

• Lámhleabhar obair bhaile a cheapadh do thuismitheoirí 

• JCT agus uaireanta folláine - a ndáileadh/n-úsáid agus na dúshláin leo i suíomh/dtráthchlár scoile 

• Tionscadal Forbairt maidir le Cuspóirí Foghlama 

• Leas a bhaint as Google Classroom 

• Rianú measúnaithe do scoláirí 

 
Chloífeadh seisiúin dhá uair an chloig leis an bhformáid seo a leanas 

• Réamhrá/Filleadh ar na Noirm 

• Nuashonruithe is Déanaí 

• Comhroinnt an chleachtais 

• Ionchur FGL ón gcomhairleoir 

• Meastóireachtaí agus bearta leantacha 

 
Tá an struchtúr rud beag teann agus scaoilte, áfach - mar shampla, má thagann ábhar éigin aníos 

sna nuashonruithe is déanaí ar cheart tuilleadh plé agus comhroinnte a dhéanamh air, cuirtear 

fáilte roimhe agus tugtar spreagadh dó. 

 
Is féidir leis an gcuid FGL a bheith éagsúil - bailítear freagraí aiseolais lena dtreorófar an ghné 

FGL. Roinnt samplaí de sin ab iad; 

• FMS - féadfaidh an comhairleoir éascú do chomhroinnt chleachtais FMS ina scoil agus na 

dúshláin a bhaineann leis sin. 

• Gné Cheannaireachta agus Bhainistíochta de LAOS - éascú ón gcomhairleoir mar threoir do 

phríomhcheisteanna agus gnéithe laistigh de réimse le tuiscint agus úsáid an doiciméid a 

mhéadú. 

• Ceannaireacht agus an Príomhoide Tánaisteach chun FGL a threorú ina scoil féin 

 
Bhíomar ag súil freisin le gné léitheoireachta roimh ré a thabhairt isteach don phlé ag ár gcéad 

Líonra eile, ina seoltar píosa taighde ar aghaidh mar lón léitheoireachta roimh ré agus go mbeadh 

an plé faoi mar an ghné FGL den seisiún sin. 
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Dúshláin 

Ceann de na príomhdhúshláin ab ea freastal rialta a fháil. Cé go dtugann daoine gealltanas go 

bhfreastalóidh siad air, b’fhéidir go gcuirfeadh rud éigin eile isteach air sin an an lá féin. Is féidir 

leis an tinreamh a bheith thuas agus thíos ó sheisiún go seisiún dá bharr. Tá an roinn ag íoc as 

ionadaíocht faoi láthair, rud a chuidíonn go maith leis an bhfreastal. 

Dúshlán eile a d’fhéadfadh teacht aníos amach anseo is ea an cheist - cé chomh fada agus a fhanann 

na rannpháirtithe lena Líonra? Toisc gur beartaíodh é do phríomhoidí tánaisteacha nuacheaptha, 

an bhfuil teorainn ama faoin bhfad ar cheart dóibh freastal air, agus ar chóir spreagadh a thabhairt 

dóibh úinéireacht a ghlacadh ar an Líonra iad féin ach a mbeidh siad bunaithe mar ghrúpa? Go n-

éireoidís ina ngrúpa neamhspleách féintacaithe go bunúsach. Nó ar cheart dúinn na príomhoidí 

tánaisteacha a bhfuil taithí níos mó acu agus a d’fhreastail ar an Líonra a choinneáil linn chun 

cúnamh agus tacaíocht a thabhairt do chinn nua ag teacht isteach? Is é an dúshlán leis an méid sin 

an ghné FGL a choinneáil úr agus ábhartha sa chaoi is nach gcloiseann an grúpa seanbhunaithe an 

FGL céanna agus a chualadar roimhe seo. 

 

Scéalta Ratha 

Is í mo thuairimse go raibh gné na comhroinnte ag rannpháirtithe mar ghné rathúil den chlár. 

D’fhoghlaim siad óna chéile, agus bhí siad oscailte don chomhroinnt agus don chur i láthair os 

comhair a chéile. Cheadaigh an Líonra dóibh dul i dteagmháil agus acmhainní a chomhroinnt lena 

chéile. 

Tháinig méadú mór ar líon na rannpháirtithe ag freastal ar an Líonra ar líne i rith na géarchéime 

COVID-19, agus d’fhéadfaí é a mheas mar scéal ratha sa mhéid is go bhfuil nasc ann idir 

inrochtaineacht ar líne agus freastal. Chomhoibríomar freisin ar gach seisiún le ball d’fhoireann 

Digital Tech a d’fheidhmigh go sárluachmhar chun rannpháirtithe a threorú chuig acmhainní agus 

chun comhairle a thabhairt do phríomhoidí tánaistescha a bhí i mbun bainistíochta agus 

ceannaireachta ina scoileanna ar bhealach éagsúil anois ón méid a chuaigh romhainn. 

 

Na Tosca a raibh Tionchar acu ar Inbhuanaitheacht 

Seo a leanas roinnt de na tosca a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar an inbhuanaitheacht: 

Uainiú an Chlárúcháin agus freastal ar an gcéad Líonra. Tháinig an chéad Líonra bheartaithe go 

han-luath tar éis críochnú Thánaiste. Sílim go mbeadh sé rídheacair do phríomhoidí tánaisteacha 

teacht amach as an scoil chomh luath sin tar éis dóibh Tánaiste a chur i gcrích. Sílim go mb’fhearr 

go mbeadh mí ann idir críochnú Thánaiste agus an chéad Líonra chun ráta tinrimh níos airde a 

chinntiú. Má fhreastalaíonn siad ar an gcéad cheann agus má bhaineann siad tairbhe éigin as, is 

dóichí go bhfreastalóidh siad ar an gcéad seisiún eile. 

D’fhéadfadh an freastal thuasluaite agus an bogadh chuig spás ar líne anois le linn Covid-19 a 

bheith ina thoisc chun athrú a dhéanamh ar an gcaoi a bpleanáiltear Líonra amach anseo. 
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Tionchar agus Meastóireacht: 

Lena n-áireofar Fianaise ón Éascaitheoir agus ón Rannpháirtí (Tuairimí 
Cáilíochtúla)/ Tionchar ar Mhúineadh agus ar Fhoghlaim - 

 

 
 

Naisc le roinnt meastóireachtaí Líonra 

Aiseolas ó Líonra 1 na 

hUaimhe agus P L  

https://docs.google.com/forms/d/1rpOHYEqgwy0wlOLqC

B PYqTJOGRJRu_6bcUpkD2wnOJE/edit#responses 

Aiseolas Líonra Covid https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v- 

bA55HGTy4GOcfH1LCDwlK32zhvAPvFNNASvhNXEXo/

ed it#gid=1404639718 

 
Na chéad chéimeanna eile agus Pleanáil don Todhchaí 

Ó thaobh na pleanála de, táimid ag súil le freastal ar limistéir réigiúnacha eile. Tá ceithre Líonra 

ann faoi láthair. Bhíomar ag súil le sé Líonra a bheith ann i mbliana, ach níor tháinig líon 

leordhóthanach ó chlárúchán Thánaiste. B’fhéidir go mbeadh fóram ar chineál Líonra do 

Phríomhoidí ar chríochnú Mhisneach mar chóras tacaíochta maith freisin do Phríomhoidí ina gcéad 

dhá/trí bliana mar Phríomhoide. 

Tugann na géarchéimeanna reatha agus an t-athrú ar chineál éascaithe don Líonra chuig spás ar 

líne léiriú maith ar an ngá chun seisiúin ar líne a chur leis an gcreat Líonra amach anseo. 

D’fhéadfadh sé sin spreagadh a thabhairt do thinreamh níos airde, a chuideodh le buanú an chláir. 
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Réamhrá 

Is clár forbartha ceannaireachta é Meitheal, arna éascú ag SFGM. Tairgtear an deis leis, laistigh de 

ghrúpa beag, do phríomhoidí chun a gcumas ceannaireachta féin a fhorbairt trí iniúchadh a 

dhéanamh ar na príomhdhúshláin cheannaireachta ina scoileanna féin. Arna threorú ag 

éascaitheoir oilte, agus cur chuige cóitseála á úsáid ann; feictear iontaoibh, dúshlán, tacaíocht agus 

comhoibriú mar shaintréithe an chláir. Déantar iarracht le Meitheal chun teacht le Misneach agus 

Forbairt ar chontanam na gclár forbartha ceannaireachta do phríomhoidí scoile. 

Ritear an clár Meitheal thar thréimhse dhá bhliain. Buaileann an grúpa le chéile le haghaidh ceithre 

sheisiún gach bliain de ghnáth, a mhaireann timpeall dhá uair an chloig. Socróidh gach grúpa dáta 

agus am na seisiún sin. 

 

Réasúnaíocht 

Tá grúpa beag gairmithe a bhfuil taithí acu tar éis an clár Meitheal a fhorbairt, a raibh dlúthbhaint 

acu ina ngairmréimeanna le forbairt ghairmiúil na gceannairí scoile. Féachtar le tacaíocht a 

thabhairt ann d’fhorbairt ghairmiúil príomhoidí scoile a bhfuil taithí acu trí pháirt a ghlacadh i 

bpobal cleachtais don fhoghlaim agus don fhorbairt ghairmiúil. Faigheann an pobal cleachtais sin 

tacaíocht ó éascaitheoir ar feadh tréimhse dhá bhliain. Tá cur síos déanta sa litríocht ar an tábhacht 

a bhaineann leis an éascú i bhforbairt pobail chleachtais rathúla.1 Aithnítear na héascaitheoirí i 

Meitheal trína hobair gairmiúil i réimse mór na forbartha gairmiúla do cheannairí scoile. 

Ag an tráth seo ina forbairt is príomhoidí bunscoile iad rannpháirtithe Mheitheal, a bhfuil roinnt 

blianta taithí acu. Mar sin féin, d’fhéadfadh struchtúr agus próiseas na ngrúpaí i Meitheal a bheith 

oiriúnach do spriocghrúpaí eile. 

Cuirtear síos ar thionchar na hoibre faoi láthair san aiseolas starógach ó rannpháirtithe. Áirítear na 

teistiméireachtaí seo a leanas leo sin. 

 
 
 
 
 

1 Tarmizi, Halbana & de Vreede, Gert-Jan & Zigurs, I.. (2006). Identifying Challenges for Facilitation in Communities of Practice. 1. 26a- 26a. 
10.1109/HICSS.2006.210. 

Meitheal 
Próiseas forbartha gairmiúla do phríomhoidí scoile le taithí 
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“B’fhiú go mór dom páirt a ghlacadh i ‘Meitheal’ i mbliana. Tugadh comhairle, 

spreagadh agus eolas dom in atmaisféar a bhí cairdiúil, spórtúil agus an-taitneamhach. 

D'fhoghlaim mé a lán agus fuair mé smaointe dearfacha ó gach éinne.” 

“Thaitin an tacaíocht liom ó ghrúpa beag gairmithe a bhí ar aon intinn liom féin, a raibh 

taithí cosúil liom féin acu agus a raibh na dúshláin chéanna rompu. Thug Meitheal deis 

dúinn ábhair a phlé i dtimpeallacht rúnda, agus ní dhearnadh breithiúnas ar aon duine 

ann. Bhraith mé níos compordaí ag cur leis an bplé sa ghrúpa beag seo ná mar a 

bhraithim i ngrúpaí tacaíochta níos mó.” 

“Bhí Meitheal luachmhar domsa – bhí mé in ann saincheisteanna a chur in iúl ag an 

bhfóram seo nach bhféadfainn a ardú in aon áit eile, agus de réir mar a chuaigh na 

cruinnithe ar aghaidh d’fhorbair comrádaíocht, agus bhí mé muiníneach dá bharr.” 

Leagtar príomhfhócas Mheitheal ar chomhthéacs gairmiúil na rannpháirtithe. Is trí dhíriú ar an 

gcomhthéacs a chuidítear leis an rannpháirtí tuiscint a fhorbairt ar a gcomhthéacs agus a 

gcleachtas gairmiúil féin mar cheannaire scoile araon. Foghlaimíonn an grúpa le fás a chéile a éascú 

trí shamhail struchtúrtha an éascaithe a úsáidtear sa ghrúpa. 

Bíonn múnlaí teoiriciúla na ceannaireachta scoile agus na forbartha gairmiúla ina ngnéithe 

tábhachtacha den phróiseas freisin. Ní fhéadfaidh an t-éascaitheoir tarraingt ar an teoiric sin ach 

amháin nuair is gá chun tuiscint rannpháirtithe a mhíniú nó a neartú. Chun na críche sin, is gné 

chriticiúil de na grúpaí sin iad eolas, scileanna agus meon an éascaitheora. Is scil ríthábhachtach é 

an cumas príomhcheisteanna a chur ag tráthanna cinniúnacha chun éascú don ghrúpa, agus is leis 

an gcumas sin chun teoiric a chur i gcleachtadh a chaitear solas ar smaointeoireacht na 

rannpháirtithe. 

Leagtar béim sa Chreat Cáilíochta do Scoileanna 2016 ar thábhacht an chomhoibrithe agus an 

mhachnaimh ghairmiúil ag lár na forbartha gairmiúla. 

“Feictear an fhorbairt ghairmiúil thar an ngairmréim ann mar chuid lárnach d’obair an 

mhúinteora, agus cuireann sé an machnamh agus an comhoibriú go daingean ina 

chroí. Tá sé mar phrionsabal sa chreat go mba cheart go mbeadh feabhsú ar cháilíocht 

foghlama na ndaltaí mar an phríomhthoisc taobh thiar d’fhoghlaim múinteoirí.2 

Dírítear forbairt ghairmiúil an cheannaire scoile ar fhorbairt fhoghlaim na scoláirí ina gcomhthéacs 

scoile. 

 
 
 
 

2 Ag Breathnú ar an Scoil Againne, Creat Cáilíochta d’Iar-Bhunscoileanna, 2016, Lch. 7, an Roinn Oideachais, Éire. 
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Is gá tuilleadh taighde a dhéanamh ar thionchar na ngrúpaí sin, áfach, chun tuiscint a fháil ar an 
tionchar ar chleachtas na ceannaireachta laistigh de scoil agus tionchar na héifeachtúlachta 
ceannaireachta do bhaill aonair an ghrúpa. Ina theannta sin is pointe tagartha criticiúil é tionchar 
na rannpháirtíochta sna grúpaí sin ar thorthaí na scoláirí sna scoileanna. 

 

An teoiric taobh thiar de 

Táthar tar éis cur síos a dhéanamh ar go leor cur chuige grúpa don fhoghlaim ghairmiúil sa litríocht3. 
Tagann an múnla a úsáidtear in Meitheal go dlúth le sainiú Etienne Wenger ar phobail chleachtais. 

“Communities of practice are groups of people who share a concern or a passion for 
something they do and learn how to do it better as they interact regularly (Is ionann 
pobail chleachtais agus grúpaí daoine a chomhroinneann cúram nó paisean do rud 
éigin a dhéanann siad, agus a fhoghlaimíonn conas é a dhéanamh níos fearr agus iad 
ag idirghníomhú ar bhonn rialta).”4 

Cuireann Wenger síos ar thrí shaintréith a bhaineann le pobal cleachtais, an réimse, an pobal agus 
an cleachtas. I gcomhthéacs Mheitheal cuirtear síos ar an réimse mar cheannaireacht scoile agus 
ról an Phríomhoide, múnlaítear an pobal trí rannpháirtíocht i ngrúpa Mheitheal, agus is ionann an 
cleachtas agus díriú ar shaol oibre an Phríomhoide scoile. 

 
“Is meascán de na trí ghné sin a fhaightear i bpobal cleachtais. Agus is trí na trí ghné 
sin a fhorbairt go comhthreomhar a shaothraíonn duine pobal mar sin.”5 

Cuireann Wenger síos freisin ar éagsúlacht gníomhaíochtaí a dhéanann pobal cleachtais lena n-
áirítear réiteach fadhbanna, iarratais ar eolas, lorg taithí, forbairtí a phlé agus eolas a mhapáil agus 
rudaí nár tuigeadh a aithint. Is léir na gníomhaíochtaí sin go léir in Meitheal. 

Léirítear treo fáis do na grúpaí sna céimeanna forbartha ar a gcuireann Wenger síos agus cur síos 
déanta aige ar phobail chleachtais, fás a mhairfidh níos faide ná an tréimhse éascaithe dhá bhliain. 
Na céimeanna acmhainneachta, comhtháthaithe, aibithe, maoirseachta agus oidhreachta a 
léiríodh i múnla Wenger; tá éascaitheoirí Mheitheal tar éis iad a fheiceáil ina gcuid oibre le grúpaí 
Príomhoidí. 

Glacann na héascaitheoirí páirt i bpobal cleachtais freisin. Buaileann na héascaitheoirí le chéile trí 
huaire in aghaidh na bliana sa phobal sin, chun athbhreithniú a dhéanamh ar a gcuid oibre mar 
éascaitheoirí. Cuireann gach éascaitheoir síos sa ghrúpa seo ar obair an ghrúpa, agus is ionann é 
agus dúshlán a fuair sé nó sí i rith thimthriall cruinnithe Mheitheal roimhe sin. 

 
 

3 Alison A. Smith (2007) Mentoring for experienced school principals: 

professional learning in a safe place, Mentoring & Tutoring, 15: 3, 277-291, DOI: 

10.1080/13611260701202032 Lch.280 

4 Cultivating communities of practice: a guide to managing knowledge (2002) Etienne Wenger, Richard McDermott, William Snyder. 

5 ibid 
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Cé gur cur síos ar an ngrúpa í múnla an phobail chleachtais, múnlaítear éascú an ghrúpa ag 

éascaitheoirí Mheitheal go mór le teoiric na cóitseála. Is príomhthagairt d’éascaitheoirí í múnla 

GROW de chuid John Whitmore. Tacaíonn cóitseálaí mar chuid de chur chuige Whitmore leis an 

duine faoin gcóitseáil sna céimeanna seo a leanas: 

 

 

Téann gach ball den ghrúpa i ngleic le múnla tacaíochta mar sin le linn na gcruinnithe grúpa 

Mheitheal. Déanann siad sprioc reatha a chur i láthair, agus cur síos á dhéanamh ar fhírinne an 

scéil faoi láthair. Cuidíonn an grúpa leis an mball chun iniúchadh a dhéanamh ar na roghanna a 

bhíonn ar fáil agus cinneadh a dhéanamh ar chur chuige. Is ag cruinnithe ina dhiaidh sin a 

chomhroinntear gníomhartha na rannpháirtithe agus toradh na ngníomhartha sin leis an ngrúpa, 

agus feidhmíonn siad mar bhunús do thuilleadh iniúchta. 

Tacaíonn an litríocht maidir le hoideolaíochtaí aitheanta leis an gcur chuige sin freisin6 maidir le 

forbairt ghairmiúil múinteoirí. I measc thrí phríomh-oideolaíocht aitheanta a thugtar in Parker et 

al.7tá comhroinnt phoiblí na hoibre a dhearbhú, an dioscúrsa criticiúil dúshlánach, agus an 

rannpháirtíocht le timpeallacht foghlama shábháilte de chuid pobail ghairmiúil. Is lárnach iad na 

gnéithe sin i bpróiseas Mheitheal. Tagann sé sin le múnla an fhiosrúcháin ghairmiúil chomhoibríoch 

a bhfuil sé mar chuspóir aici forbairt ghairmiúil chlaochlaitheach a ghnóthú faoi mar a chuireann 

Aileen Kennedy síos uirthi ina tuairisc ar speictream múnlaí FGL.8 

Pointe tagartha breise d’obair na ngrúpaí sin is ea prionsabail na handraigíneachta de chuid 

Malcolm Knowles.9 Is leis na prionsabail sin, chomh leis na cúig thoimhde den fhoghlaim aosach a 

sholáthraítear creat cuí chun tuairisc a dhéanamh ar Mheitheal mar thimpeallacht foghlama 

 
 
 
 
 

6 Schulman, L. S. (2005). Signature Pedagogies in the Professions. Daedalus, 134 (3), 52-59. 
 

7 Melissa Parker, Kevin Patton & Mary O'Sullivan (2016) Signature pedagogies in support of teachers' professional learning, Irish 
Educational Studies, 35: 2, 137-153, DOI: 10.1080/03323315.2016.1141700 

 
8 Aileen Kennedy (2014) Models of Continuing Professional Development: a framework for analysis, Professional Development in 
Education, 40: 3, 336-351, DOI: 10.1080/19415257.2014.929293 

 

9 Malcolm Knowles, (1984) Andragogy in action: Applying modern principles of adult education. San Francisco, Jossey Bass 

1. Establish the Goal (An Sprioc a bhunú) 

2. Examine the current Reality (Iniúchadh a dhéanamh 
ar an Fhírinne an scéil) 

3. Explore the Options (Na roghanna a iniúchadh) 

4. Establish the Will (An toil a bhunú) 
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Próisis Eagraíochtúla 

 
Aithint Rannpháirtithe 

Is é an t-ionchas go mbeadh na rannpháirtithe sa chlár ina bpríomhoidí a mbeadh roinnt blianta 

taithí acu. Ní clár tacaíochta do phríomhoide nuacheaptha é. Is príomh-chomhoibreoirí i mbunú na 

ngrúpaí Mheitheal iad Stiúrthóirí na nIonad Oideachais. Déanann Ceannaire fhoireann 

Cheannaireachta SFGM teagmháil leis an Ionad Oideachais chun cuireadh a thabhairt do 

phríomhoidí áitiúla chuig cruinniú ar spéis leo a bheith rannpháirteach i ngrúpa Mheitheal. Is é 

éascaitheoir Mheitheal ansin a thugann faisnéis sna hIonaid Oideachais maidir leis an gclár seo. 

Aontaíonn na príomhoidí ag an gcruinniú seo le bheith rannpháirteach i ngrúpa Mheitheal. Má tá 

líon príomhoidí leordhóthanach ann ar spéis leo a bheith rannpháirteach, is féidir éascú do ghrúpa 

san ionad nó ag suíomh áisiúil do na rannpháirtithe. Leagann an t-éascaitheoir agus an grúpa amach 

féilire cuí ansin dá gcruinnithe i rith na bliana. 

Cruinnithe Mheitheal 

Is é éascaitheoir SFGM a éascaíonn gach cruinniú Mheitheal. Déanann gach rannpháirtí achoimre 

sa chruinniú ar fhadhb ghairmiúil éigin a mbaineann dua léi dóibh. Agus an fhadhb sin á comhroinnt 

leis an ngrúpa, fiafraíonn an t-éascaitheoir ceisteanna chun an rannpháirtí a threorú tríd an múnla 

GROW, déantar cíoradh ar sprioc an rannpháirtí, ar fhírinne an scéil agus ar na roghanna atá ar fáil. 

Ar deireadh, geallann an rannpháirtí go mbeartóidh siad gníomh éigin a chur i gcrích. D’fhéadfaí na 

ceisteanna sin a fheabhsú a thuilleadh leis na rannpháirtithe eile a dhéanann iarracht freisin 

tuiscint a fháil ar chás a gcomhghleacaí agus é a fhorbairt. 

1. Féin-Choincheap 

2. Eispéireas Foghlaimeora na nAosach 

3. Ullmhacht foghlama 

4. Claonadh i leith na foghlama 

5. Spreagadh chun foghlaim 
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Tugtar deis do gach rannpháirtí a bheith páirteach ar an gcaoi sin. Féadfaidh an t-éascaitheoir brath 
ar roinnt eolais ghairmiúil ó thráth go chéile, a rachadh chun leasa an rannpháirtí; ach leagtar an 
bhéim ar éascú d’fhoghlaim na rannpháirtithe seachas ar eolas an éascaitheora féin. Baineann 
tábhacht le suíomh an éascaitheora mar éascaitheoir foghlama seachas mar fhoinse taithí agus 
eolais do rath na ngrúpaí sin. 

Filltear ar na roghanna agus ar na cásanna a chuireann na rannpháirtithe i láthair sna cruinnithe 
ina dhiaidh sin. Éascaíonn sé sin freisin d’fhorbairt na hiontaoibhe laistigh den ghrúpa, rud a 
thacaíonn a thuilleadh le láidriú na foghlama i measc na rannpháirtithe. 

 

Aiseolas ó Rannpháirtithe 

Tugtar cead do rannpháirtithe aiseolas a thabhairt i mí na Bealtaine gach aon bhliain. Áirítear leis 

an aiseolas sin roinnt ceisteanna oscailte, chomh maith le scála rátála do ghnéithe an chláir. Tá 

bileog aiseolais shamplach ar fáil in Aguisín 3. Baintear leas as an aiseolas sin leis an gcruinniú 

pleanála bliantúil i mí an Mheithimh a mhúnlú. 

 

Aithint Éascaitheoirí 

Tugtar cuireadh d’éascaitheoirí chlár Mheitheal páirt a ghlacadh mar éascaitheoir san áit ar léirigh 

siad tiomantas d’fhoghlaim ghairmiúil a gcomhcheannairí scoile trína mbaint i gcláir foghlama 

gairmiúla leis an SFGM. Beidh cumas léirithe ag na héascaitheoirí sin freisin ar éascú íogair, cumas 

éisteachta go measúil agus cur ceisteanna go cuí. Beidh eolas domhain ag éascaitheoir an chláir ar 

an bhfoghlaim aosach agus ar na teoiricí taobh thiar de na cláir Mhisneach agus Fhorbairt. Iarrtar 

ar na héascaitheoirí trí chuireadh chun páirt a ghlacadh sna cruinnithe Mheitheal i rith a gcéad 

bhliain, cé nach nglacann siad freagracht as grúpa ag an tráth sin. 

 

Oiliúint agus ionduchtúchán 

Iarrtar ar éascaitheoir nua freastal ar chruinnithe Mheitheal de chuid éascaitheoir a bhfuil taithí 

acu i rith an chéad bhliain dá rannpháirtíocht. Cé go bhféadfaidís cur le héascú an ghrúpa ach 

cuireadh a fháil ón éascaitheoir a bhfuil taithí acu, is mar bhreathnóir a chomhlíonann siad a 

bpríomhról. Tugtar roinnt seisiúin oiliúna i rith na chéad bhliana sin freisin maidir le héascú, 

aiseolas agus ceistiúchán. Tugtar rochtain do na héascaitheoirí sin freisin ar an liosta léitheoireacht 

a thugtar mar aguisín leis an doiciméad seo (Aguisín 2). Iarrtar orthu grúpa amháin ar a laghad a 

thionscnamh in Ionad Oideachais i rith an dara bliain acu mar éascaitheoir. Tugadh oiliúint bhreise 

don ghrúpa maidir le héascú grúpa, agus is cóitseálaithe a bhfuil taithí acu iad go leor de na grúpaí 

éascaitheoirí. 
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Dúshláin 

Feictear roinnt dúshláin chomónta ar fud na ngrúpaí: 

• Braitheann iontaoibh laistigh den ghrúpa ag an tús ar chaidreamh agus claontaí roimhe seo i 

measc an ghrúpa. D’fhéadfadh ball amháin an bonn a bhaint de ghrúpaí áirithe in ainneoin na 

norm dá bhfuil ann don ghrúpa sin. Féadfar rathúlacht an ghrúpa sna cásanna sin chun 

feidhmiú mar thacaíocht do rannpháirtithe a mhaolú. 

• Féadann meon na rannpháirtithe brath go mór ar dhúshláin áitiúla chomhthéacsaithe a 
scoileanna féin. Féadfar tréimhse fhad a chur isteach sula mbeidh roinnt rannpháirtithe in ann 
níos mó ná réitigh aonair a cheapadh lena ndúshláin a fhuascailt agus dul i dtreo machnaimh 
ar a gceannaireacht féin. Is cuid den phróiseas é sin, áfach. 

• Is féidir dúshlán baint do chumas éascaitheoirí na seisiúin a struchtúrú ar phróiseas soiléir agus 
infhíoraithe. Soláthraítear córas tacaíochta fíormhaith le cruinnithe Mheitheal na n-
éascaitheoirí féin. Féadtar díriú sna cruinnithe sin ar an dúshlán a bhaineann le seisiún oscailte 
éascaithe seachas an gá chun ullmhúcháin a dhéanamh agus struchtúr a bheith leis. 
D’fhéadfadh roinnt éagsúlachta a bheith ann idir na héascaitheoirí agus roinnt acu ar a 
gcompord i spás oscailte éascaithe ina dtéann an cruinniú ar aghaidh de réir éilimh an ghrúpa. 
Is fearr le roinnt eile struchtúr a bheith ann roimh ré lena dtugtar creat níos mó don 
rannpháirtíocht féin. Is é an dúshlán lárnach é cumas na n-éascaitheoirí le bheith in ann 
struchtúr cuí a sholáthar chun ligean d’fhorbairt na rannpháirtithe, agus dóthain solúbthachta 
a bheith ann freisin chun freagairt i rith an chruinnithe bheo. 

 

Scéalta Ratha 

Tá roinnt bealaí ann a d’fhéadfaí a mheas mar scéal ratha, lena n-áireofaí na tairbhí a thuairiscítear 

ó na rannpháirtíochtaí i measc na rannpháirtithe féin, freastal leanúnach na rannpháirtithe agus 

toilteanas an ghrúpa chun leanúint ar aghaidh ag bualadh le chéile tar éis na tréimhse tacaíochta 

dhá bhliain. 

Tugtar i gcuid 8 thíos na tairbhí a thuairiscítear. Is suntasach iad sin, agus is iadsan is cúis i gcásanna 
áirithe le hathrú mór don rannpháirtí. 

Le haghaidh beagnach gach grúpa Mheitheal is amhlaidh a choinníonn na baill ghrúpa leis go dtí 
deireadh na tréimhse dhá bhliain. Is annamh a bhíonn ball as láthair mar is iad baill an ghrúpa féin 
a roghnaíonn na amanna. 

Tá roinnt bheag grúpaí Mheitheal tar éis iad féin a bhuanú tar éis tréimhse dhá bhliain, agus 
coinníonn siad orthu ag bualadh le chéile dhá bhliain tar éis don tacaíocht éascaithe a bheith 
tarraingthe siar. 

 

Na Tosca a raibh Tionchar acu ar Inbhuanaitheacht 

Bhain ríthábhacht le soláthar éascaitheora d’inbhuanaitheacht an ghrúpa. I roinnt cásanna bhí 

comhordú na cumarsáide ag ball amháin den ghrúpa nó ag an ionad oideachais áitiúil 

ríthábhachtach dá inbhuanaitheacht agus dá rath. 

Bíonn an dinimic a fheictear sa ghrúpa ina thoisc criticiúil freisin, agus is páirteanna lárnacha de 

ghrúpa inbhuanaithe iad a mhéad iontaoibhe agus oscailteachta is féidir a fhorbairt laistigh den 

ghrúpa féin. Thuairiscigh na rannpháirtithe sástacht le roinnt gnéithe den chlár nuair a bogadh ar 

líne é i rith na tréimhse ina raibh na scoileanna dúnta le linn COVID 19. Thuairiscigh an chuid is mó 

de na rannpháirtithe, áfach, gur éirigh leis an ngné sin mar gheall ar chaidreamh a bunaíodh roimhe 
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sin i rith na rannpháirtíochtaí duine le duine. 

 

Tionchar agus Meastóireacht: 
Lena n-áireofar Fianaise ón Éascaitheoir agus ón Rannpháirtí (Tuairimí 
Cáilíochtúla)/ Tionchar ar Mhúineadh agus ar Fhoghlaim - 

Cuireadh fáilte roimh aiseolas meastóireachta ó rannpháirtithe i mBliain a hAon agus Bliain a Dó 

den chlár i mí na Bealtaine 2020. Tugtar thíos rogha tráchtanna cáilíochtúla: 

 

Cén chaoi a ndéanfá cur síos ar na tairbhí ón gclár do do chuid oibre mar 
Phríomhoide Scoile? 

B’iomaí tairbhe a bhain mé as; rud luachmhar ab ea cur le chéile an eolais nach beag ag an mbord, 

bhain ríthábhacht leis an bhfóram le ceisteanna a chur agus freagraí bailí a fháil, agus ba í an 

ghairmiúlacht sa chaoi ar reáchtáil XXXXX an cruinniú an fáth gur bhain mé lántairbhe ghairmiúil 

as an gclár. 

Chuir Meitheal ar ár gcumas fadhbanna ábhartha agus reatha a réiteach dúinn féin agus dár 

bpobail scoile. Ba chlár machnamhach é, agus cuireadh ar ár gcumas i gcomhlíonadh shamhail 

GROW tabhairt faoi fhadhbanna ar bhealach dearfach nua. B’imeacht sóisialta a bhí ann freisin, 

agus chruthaíomar pobal daoine ar chuireamar iontaoibh ina chéile, pobal ina bhféadfaimis 

teagmháil a dhéanamh fiú amháin lasmuigh de na cruinnithe. Cheadaigh sé dúinn freisin smaointe 

a chomhroinnt agus ár gcumas ceannaireachta a fhorbairt. Tugadh níos mó muiníne domsa i mo 

ról féin trí bheith mar bhall de líonra. 

Is tacaíocht thar a bheith luachmhar do m’obair mar Phríomhoide é an clár. Creidimse gur cheart 

do gach Príomhoide an deis a fháil iarnóin a chur isteach mar rannpháirteach i gcleachtas 

machnamhach i dtimpeallacht shábháilte agus iontaofa. Thug sé an deis domsa machnamh a 

dhéanamh agus smaoineamh go criticiúil agus fadhbanna a réiteach le tacaíocht ón éascaitheoir 

agus ó na rannpháirtithe eile araon. 
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Bhí na cruinnithe thar a bheith tairbheach. Ba chúnamh mór é bualadh le chéile le grúpa beag 

daoine mar ar éisteadh le gach duine agus ar léiríodh luach dóibh. Fuair gach duine cead cainte, 

ach bhí neart ama éisteachta ann freisin, rud atá tábhachtach dar liomsa. Ba mhaith an rud é 

dearcthaí eile a chloisteáil agus na bealaí éagsúla ina dtabharfadh daoine faoi chásanna. Bhí 

faisnéis shonrach ann, amhail ciorcláin ábhartha, etc. ach bhain tábhacht chomhionann nó 

tábhacht níos mó le gné na tacaíochta sna cruinnithe Mheitheal. 

 

Ar chuidigh na cruinnithe leat soiléiriú a fháil ar roinnt gnéithe de do shaol gairmiúil? 

Chuidigh, go háirithe an chothromaíocht idir an obair agus an saol 

Chuidigh, is liosta le háireamh é Pléadh na fadhbanna ábhartha do gach ball ag gach cruinniú, agus 
thug an grúpa léargas oscailte lenár róil mar phríomhoidí a fheabhsú. 

Chuidigh. Cruinnithe faoi threoir na rannpháirtithe a bhí iontu, agus chuireamar cóitseáil ar a chéile 
ar bhealach a chomhlíonann an múnla GROW. D’éirigh le XXXXX dúshlán a thabhairt dúinn ar 
bhealach cumasach, baineadh dár gcompord sinn le machnamh agus smaoineamh faoinár 
gcleachtas féin. Bhain mé sult as a chuid eolais agus as cur i bhfeidhm praiticiúil na litríochta faoin 
gceannaireacht. 

Mar phríomhoide le breis agus cúig bliana, chuidigh na cruinnithe liom chun forbairt mar 
phríomhoide. Thug siad an mhuinín dom plé go héifeachtach le roinnt cásanna deacra sa scoil. 
D’eascair roinnt mhaith smaointe iontacha as an ngrúpa freisin, smaointe a bhí mé in ann a 
thabhairt ar ais ar scoil liom ina dhiaidh sin. 

 

An bhfuil aon mholtaí eile agat ar mhaith leat a chur isteach? 

Sílim gur cheart an clár seo a chur ar fáil do gach príomhoide, go háirithe do phríomhoidí 
neamhriaracháin, ar minic dóibh a bheith aonraithe óna chéile ó thaobh na tíreolaíochta de. 
B’annamh a bheadh an deis agam casadh ar phríomhoidí eile i rith an lae oibre chun plé a 
dhéanamh ar fhadhbanna scoile de bharr an méid ama a chaithfí ag taisteal chuig na cruinnithe. 
Thug Meitheal struchtúr, am agus suíomh leis an méid sin a fhíorú, agus táimse fíorbhuíoch as sin. 
Dá dtiocfadh an deis aníos páirt a ghlacadh ann seo nó i dtionscnaimh chomhchosúla, thapóinn an 
deis! 

Is clár den scoth é seo do gach Príomhoide. Mholfainn do gach Príomhoide páirt a ghlacadh ann 
agus creidimse gur cheart go soláthrófaí é mar chleachtas bunaithe ar bhonn bliantúil. 

Mholfainn an clár do phríomhoide ar bith toisc go bhfacthas domsa mar chlár an-éifeachtach 
agus an-tacúil é. B’éascaitheoir den scoth é XXXXXXXX, rud a chuir go mór leis an bpróiseas trí 
chéile. 

Tá struchtúr den scoth ag an gclár Meitheal. Is féidir le meitheal bheag le héascaitheoir oilte an 
oiread sin a bhaint amach a thacaíonn le príomhoidí. Tagann an tacaíocht ó gach rannpháirtí den 
ghrúpa ar bhealach báúil, tuisceanach agus tacúil. 
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Na chéad chéimeanna eile agus Pleanáil don Todhchaí 

 
Coinneoidh Meitheal air ag méadú an bhliain seo chugainn, le grúpa nua éascaitheoirí á chur leis, 
agus le méadú chuig 20-25 grúpa ar fud na tíre. Tá roinnt gnéithe breise ann a chuireadh feabhas 
leis an obair féin. 

• Saineolas seachtrach a fháil maidir le héascú grúpa mar thacaíocht don ghrúpa féin. 
D’fhéadfadh an duine/ghníomhaireacht sin pointe teagmhála leanúnach agus forbairt 
ghairmiúil leanúnach a sholáthar ag na Cruinnithe Foirne de chuid Mheitheal. Bheadh sé sin 
mar thacaíocht nach beag don chlár. 

• Feabhsú leis an bhfeasacht faoin gclár trí straitéis chumarsáide in 2020/2021 
• Rannpháirtíocht leanúnach le haiseolas agus athbhreithniú trí na córais reatha. 
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Cúlra agus réasúnaíocht a bhunaithe 

Mar chuid de mó ról mar Chomhairleoir Litríochta/Ceannaire Múinteora um Breith ar an 

Léitheoireacht le SFGM soláthraím Forbairt Ghairmiúil Tosaigh (FGT) agus Forbairt Ghairmiúil 

Leanúnach (FGL) d’os cionn 60 múinteoir i réimse na litearthachta agus go sonrach i réimse na 

ndeacrachtaí litearthachta. Tá cruthú pobail foghlama mar a ndéanann múinteoirí machnamh 

criticiúil ar chinntí múinteoireachta ag croílár shamhail na forbartha gairmiúla um Breith ar an 

Léitheoireacht (féach cuid maidir le múnla FG BL). 

Theastaigh uaim an fhéidearthacht a iniúchadh do na múinteoirí um Breith ar an Léitheoireacht sin 

chun tacú le múinteoireacht litearthachta shaincheaptha ar bhonn níos leithne ina scoileanna féin, 

agus tionchar a imirt dá réir a théann níos faide ná na páistí sin a fhaigheann tacaíocht duine le 

duine. D’fhiosraigh mé an chaoi a bhféadfainn iad a chumasú lena saineolas forbartha a thabhairt 

ar ais go dtí a scoileanna le hacmhainn a thógáil agus le cleachtais reatha a athrú. Ba é an 

bunsmaoineamh dóibh rud beag amháin a dhéanamh ar bhealach iontach chun torthaí 

litearthachta a fheabhsú don oiread páistí agus is féidir. Cén chaoi a bhféadfainn ceannaireacht 

agus gníomhaireacht a chothú iontu mar a gCeannaire Múinteora? Bhí gairmithe oilte le fios mór 

ar an oideolaíocht acu i réimse na litearthachta os mo chomhair, agus flúirse cuspóirí morálta acu 

a raibh an aithne is fearr acu ar a scoileanna. Bhí go leor acu ag feidhmiú mar cheannairí 

litearthachta ina scoileanna cheana féin, agus theastaigh uaim tacú leis an obair sin, agus í a 

chomhroinnt agus a fhairsingiú. 

Thairg mé spás foghlama a chruthú do dhuine ar bith ar spéis leo a bheith i gceannas ar idirghabháil 

litearthachta nó aghaidh a thabhairt ar fhadhb sa réimeanna sin ina scoileanna féin. Tharlódh sé 

sin tar éis gach ceann dá sé sheisiún FGL i Muineachán. 

Cén teideal thíos a dhéanann an cur síos is fearr ar an múnla comhoibríoch seo den fhorbairt 

ghairmiúil agus cén fáth? Chonacthas do na múinteoirí agus domsa féin gurb é an rud ar a dtugann 

Schwartz (2006) mar Phobal Cleachtais (PC) ar múnla tógachaíoch shóisialta é (Vygotsky, 1978), 

mar a dtógann daoine aonair a bhfoghlaim féin trí chur go gníomhach agus go comhoibríoch leis 

an eolas agus an taithí roimhe seo in atmaisféar iontaobhach agus tacúil. Ba iad seo a leanas roinnt 

de na príomhghnéithe de: 

• cuspóir morálta agus fís chomónta dá bhfuilimid ag iarraidh a bhaint amach 

• idirphlé agus machnamh cuspóireach, oscailte agus criticiúil 

• timpeallacht shaor ó rioscaí mar a gcuirtear luach le rannchuidiú gach duine, gan duine a 

bheith dealaithe ina shaineolaí 

• tiomantas don phróiseas cleachtas a chomhroinnt agus eolas a charnadh ar bhealach 

solúbtha nádúrtha 

• freagracht as rannpháirtíocht ghníomhach ag gach rannpháirtí 

An fhoghlaim a thabhairt abhaile - Pobal foghlama gairmiúla 

in Ionad Oideachais Mhuineacháin 
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Modheolaíochtaí/Próisis agus Noirm 

Cuirtear síos san achoimre seo a leanas ar cheann amháin de na seisiúin. 

Is é seo an cúigiú agus an seisiún deireanach don bhliain. Táimid díreach tar éis caifí agus 

sneaiceanna Azera a chríochnú lena ndealaítear an briseadh idir pobal foghlama gairmiúla amháin 

(an seisiún FGL um Breith ar an Léitheoireacht) agus an ceann seo. 

Tagann ciúnas thar an ngrúpa i lár an gháire agus an chomhrá, agus muid ag dul i ngleic le castacht 

úr - a bheith ag obair le haosaigh. Is gnách leis na daoine seo eolas a charnadh agus a chomhroinnt 

le chéile agus a gcuid cleachtais féin a cheistiú. Tá siad ag dul i ngleic le dúshlán úr anois - múinteoirí 

ina scoil féin a threorú leis an méid céanna a chur i gcrích. Meastar nach bhfuil foghlaim fhoirfe 

déanta ag duine ar bith, ach ní haon dochar é. Tá a fhios acu go mbíonn an cleachtadh gairmiúil 

casta, dothuartha agus míshlachtmhar agus nach n-éiríonn leis ach amháin nuair a bhaineann gné 

leanúnach, mhachnamhach agus chomhoibríoch leis. Táimid ag foghlaim faoin tábhacht a 

bhaineann le hainm a chur ar an gcleachtadh atá ann faoi láthair, luach a chur leis agus easnaimh 

a aithint le go mbeidh sé níos éifeachtaí. 

Tosaíonn an seisiún ar nós gach seisiún eile le comhroinnt mhacánta ár scéalta ratha ónár gcruinniú 

roimhe seo. Táthar tar éis iontaoibh choiteann, meas agus oscailteacht a bhunú i gcaitheamh an 

chúrsa foghlama ghairmiúil bliana um Breith ar an Léitheoireacht. Tairgeann duine amháin nótaí a 

bhreacadh síos, agus cuirtear iadsan lenár ndoiciméad oibre idir na seisiúin i dteannta le faisnéis 

chomhroinnte maidir le snáitheanna ríomhphoist éagsúla. Cruthaítear deis leis sin chun machnamh 

ar an réasúnaíocht taobh thiar dá gcuir chuige i spás foghlama sábháilte. Bítear ag dúil go 

dtabharfaidh gach duine a rannchuidiú féin ar bhealach éigin. Ní fhanann siad go dtí go mbeadh 

smaointe dea-chumtha ann, agus is féidir tuairimí a chur amach lena n-iniúchadh mar ghrúpa. 

Cloistear éagsúlacht tuairimí agus is beag a chloistear uaimse mar éascaitheoir seachas chun 

peirspictíochtaí a lorg. Ní mise atá i bhfeighil an chóid faoin ról ar cheart dóibh a fheidhmiú. 

Cuirtear luach le gach rannchuidiú, agus fágaimse fúthu é a gcuid réiteach féin a mholadh. Táimid 

in ann ár scíth a ligean agus muid ag comhroinnt ár míthuiscintí agus ár bhféintuiscintí, gan údar 

imní ná breithiúnais roimh dhuine ar bith. Bogaimid ar aghaidh go dtí na dúshláin agus tagann 

comhrá macánta faoin dúshlán a bhaineann le scaoileadh na freagrachta as an idirghabháil ar na 

múinteoirí seomra ranga, agus admhaítear go macánta nach bhfuilimid in ann scaoileadh leo agus 

muinín a chur iontu nach bhfillfidh siad ar an seanchleachtadh ná nach gcoinneoidh siad ár 

gcaighdeáin. Téann siad i ngleic leis na nithe céanna mar a dhéanaimse mar Cheannaire 

Múinteoirí/Chomhairleoir Litearthachta: conas saineolas faoin gcinnteoireacht a leathnú seachas 

múinteoirí a ‘dheisiú’, conas seasamh comhfhoghlaimeora a ghlacadh ina leith, conas meas a léiriú 

don fhios agus taithí roimhe seo, agus conas éisteacht go dílis leo chun teacht leo mar a bhfuil siad 

agus chun cur leis sin. Bímid aidhm choiteann againn: an mhúinteoireacht agus an fhoghlaim a 

fheabhsú agus féinmheas a choinneáil slán. 

Is tiomantas aigne agus croí atá ann. 
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Roinnt de na príomh-mhodheolaíochtaí leis is ea: 

• roinnt príomhphrótacal a fhorbairt ag an tús maidir leis an gcaoi le bheith rannpháirteach sa 

chineál foghlama seo 

• d’aithin na rannpháirtithe a n-ábhair airde féin do na seisiúin faoi stiúir a gcomhthéacsanna 

scoile agus tosaíochtaí féin i réimse na litearthachta 

• ár n-ábhair féin a fhorbairt amhail achoimre ar chlár cruinnithe a chomhlíonadh, achoimre ar 

cheardlanna, creataí léitheoireachta 

• cleachtadh gairmiúil a chomhroinnt trí chomhráite, físeáin, léamha gairmiúla, taifeadtaí 

fuaime agus sonraí amhail samplaí d’obair scoláirí, taifid reatha agus sonraí bonnlíne 

• doiciméadú ar ár bhfoghlaim agus cur léi idir na seisiúin trí shnáitheanna ríomhphoist 

• deiseanna le cleachtadh a thriail sa láthair oibre san fhíor-am, agus aiseolas leanúnach a fháil 

• an t-aiseolas agus sonraí seo a úsáid le feabhsú a thaispeáint agus leis an bhforbairt ghairmiúil a 

chur chun cinn 

Chuidigh sé go mór go raibh eolas litearthachta saineolach agus eolas domhain ag na 

rannpháirtithe ar an oideolaíocht, rud a d’aistrigh go maith chuig an aosoideolaíocht. 

Dúshláin 

Chomhroinneamar na deacrachtaí a bhaineann le gach cineál oibre comhoibríche: meonta 

contrártha agus leibhéil feasa éagsúla na rannpháirtithe, am a fháil, spreagadh agus dúshlán a chur 

ar dhaoine gan staonadh, daoine a mhealladh chun rud éigin nua a thriail agus glacadh leis nach 

féidir ach an timpeallacht a chruthú d’athrú i múinteoirí - ní féidir é a chinntiú. Bíonn an deacracht 

sin ann i gcónaí idirbheartaíocht a dhéanamh ar róil dhéacha an mhúinteora agus an 

fhoghlaimeora, agus aitheantas a thabhairt nach bhfuil “bealach ceart” ann i leith gach cás, agus 

go bhfuil cuma fhíor-éagsúil ar “fheabhsú”, ag brath ar an gcomhthéacs. Luach na héiginnteachta 

agus na solúbthachta a fhoghlaim chun obair leis na baill foirne ina scoileanna agus “scaoileadh 

leo” agus iontaoibh a chur i bpróiseas na n-athruithe. 

Scéalta Ratha 

Léiríonn an t-aiseolas grúpa ag deireadh na bliana: 

• Muinín níos mó ina gcumas athrú a chur i bhfeidhm ina scoil - creideamh ag dul i méid gur 

féidir leo a dtimpeallacht a athrú ar bhealaí beaga tábhachtacha agus a mbonn eolais féin á 

mhéadú 

• Glacadh níos mó leis gur féidir leis an bhforbairt a bheith mór nó beag ó thaobh cineáil de. 

Féadfaidh sí a bheith i bhfoirm cóitseála, ceachtanna taispeána, comhráite, mioncheardlanna, 

seisiúin léitheoireachta faoi threoir á múnlú i mbeirteanna nó tacú le múinteoirí chun anailís a 

dhéanamh ar shonraí measúnaithe agus spriocanna a aimsiú dá bpáistí. Tá sé nádúrtha, 

freagrúil agus síorathraitheach. 

• Athrú mall i gcultúr scoile, cultúr ina gcuirtear fáilte roimh cabhair a lorg más ag streachailt atá tú. 

• Roinnt athruithe sa chleachtas seomra ranga agus feasacht chinnte go bhfuil bealaí eile le 

triail 

• Feabhas litearthachta méadaithe do na scoláirí agus tuiscint ar an bhfianaise 
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Na Tosca a raibh Tionchar acu ar Inbhuanaitheacht 

Is le díograis na ndaoine sin a fhanann ar aghaidh a chothaítear mé tar éis lá dian den Fhorbairt 

Ghairmiúil um Breith ar an Léitheoireacht, chun bealaí a fhorbairt le hacmhainn a thógáil ina 

scoileanna. Téann a gcuid dóchais agus díograise go croí ionam, agus a gcuid buanseasmhachta os 

coinne na bpobal go léir eile atá acu ar scoil. Is beag acu atá i bpost údarásach nó a fhaigheann 

aitheantas as an méid a dhéanann siad. Tagann a dtionchar óna gcreidiúnacht agus iontaoibh 

sheanbhunaithe lena gcomhghleacaithe. Creideamh láidir gur féidir le gach leanbh foghlaim agus 

tiomantas daingean chun cuidiú le múinteoirí ina scoileanna bealach isteach a aimsiú; sin iad na 

tréithe a chothaíonn siad. Cuirfimid fáilte roimh ár múinteoirí nua-oilte an bhliain seo chugainn 

chun teacht isteach inár bpobal agus smaointe, peirspictíochtaí agus saineolas úr a thabhairt leo. 

Tá idirghabhálaí mar phríomhthoisc taobh thiar d’inbhuanaitheacht aon ghrúpa a thugann an 

grúpa le chéile chun an spás fisiciúil agus aigne a chruthú don chomhoibriú. Táthar ag súil gur féidir 

linn sealaíocht a dhéanamh sa ról sin amach anseo. 

Roinnt réimsí le breithniú ag an ngrúpa amach anseo is iad: 

• taighde a dhéanamh sa dea-chleachtas do mhúinteoirí ceannais - smaointe cóitseála, éisteacht 

ghníomhach, éascú cruinnithe, plé grúpa a choinneáil de réir sceidil, cinneadh a dhéanamh ar 

chur chuige, faireachán ar dhul chun cinn, comhghleacaithe a chlárú chun tacú lena bhfís, 

comhthoil a thógáil i measc grúpaí éagsúla oideoirí, agus áitiú ar dhaoine eile faoin tábhacht a 

bhaineann lena molann siad 

• bealaí chun cleachtas sna scoileanna a dhoiciméadú ar bhealach inbhainistithe (achoimrí, 

achoimrí aon leathanaigh) 

• torthaí an PFG a chíoradh i bhfianaise ár n-idirghabhálacha nua 

• roinnt mion-cheardlann a dhearadh (e.g. anailís a dhéanamh ar thaifid reatha agus samplaí 

scríbhneoireachta) lena dtriail ar scoil nó lena dtairiscint inár n-ionad oideachais áitiúil 

• tuiscint a fháil ar an bhfianaise agus ar fhaisnéis mheasúnaithe m.sh. bonnlínte do naíonáin 

• an méid a fhoghlaimímid ar líne a chomhroinnt 

• leas a bhaint as ár bhfoghlaim chun cúrsa cumaiscthe a chruthú le meascán den fhoghlaim 

aisioncronach agus shioncronach ann 
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Tionchar agus Meastóireacht: 

Lena n-áireofar Fianaise ón Éascaitheoir agus ón Rannpháirtí (Tuairimí 
Cáilíochtúla)/ Tionchar ar Mhúineadh agus ar Fhoghlaim - 

Aiseolas grúpa ó fhoirmeacha meastóireachta: 

Scéalta Ratha 

• Athruithe sa chleachtadh istigh sa seomra ranga le huasoiliúint do mhúinteoirí 

• Torthaí feabhsaithe do pháistí go háirithe ar leibhéal leabhair, tuiscint, taitneamh agus 

líofacht 

• Muinín fheabhsaithe i measc múinteoirí agus páistí 

• An léitheoireacht a mhúineadh do pháistí, seachas éisteacht leo 

• Eolas níos fearr ar mheasúnú sna scoileanna go háirithe le taifid reatha 

• Comhroinnt smaointe agus cleachtais - muintearas le daoine cosúil leo féin 

• Tacaíocht ó mhúinteoirí de réir mar a tháinig feabhas ar na páistí 

• Acmhainní inmheánacha á bhforbairt, cosúil le bainc réamhráite leabhar 

• Tosaíonn an fhoireann ag cur ainm ar an méid a 

fheidhmíonn go maith ina scoil agus comhroinneann 

siad teanga chomónta faoin measúnú 

 

Dúshláin 

• Ligean do mhúinteoirí botúin a dhéanamh d’fhonn  

feabhsú a dhéanamh 

• Eolas éagsúil na múinteoirí 

• Glacadh le staid na múinteoirí agus cur leis an staid sin 

• Múinteoirí a chur ag machnamh faoin “bhfáth” go ndéanann siad na nósanna a dhéanann siad 

• Drogall ar mhúinteoirí roimh athruithe 

• Am a fháil chun bualadh le chéile agus uasoiliúint a fháil sa mheasúnú 

• Freagracht a scaoileadh siar ar an múinteoir de réir a chéile - “scaoileadh leis” agus 

creideamh nach bhfillfidh siad ar an gcleachtas roimhe seo 

• Tuilleadh acmhainní de dhíth 

• Eagrú acmhainní - scaoileadh freagrachta de réir a chéile 

• Ár gcleachtadh nua a dhoiciméadú 

• Spleáchas ar thacaíocht ó mhúinteoirí seomra ranga 

• Tuilleadh cúnaimh ag tacú le múinteoirí leis na páistí is lú gnóthachtála, go háirithe scoláirí EAL 
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Cén teideal thíos a dhéanann an cur síos is fearr ar an múnla comhoibríoch seo den fhorbairt 

ghairmiúil agus cén fáth? 

Is próiseas forbartha gairmiúla dinimiciúil í Breith ar an Léitheoireacht do mhúinteoirí. Cuirtear síos 

air mar phobal fiosrúcháin (Lipman, 2003) a oibríonn laistigh de líonra lena mbaineann córas trí 

chéim: Tugtar tacaíocht do mhúinteoirí um Breith ar an Léitheoireacht, agus faigheann siad forbairt 

ghairmiúil ó cheannairí múinteora um Breith ar an Léitheoireacht, a fhaigheann tacaíocht agus 

forbairt ghairmiúil ar a seal féin ó cheannairí náisiúnta um Breith ar an Léitheoireacht bunaithe in 

gColáiste na hOllscoile, Londain. 

Le feidhmiú mar phobal fiosrúcháin, is ríthábhachtach iad na comhráite foghlama dearfacha, 

dúshlánacha agus gairmiúla lena chéile le cur ar ár gcumas an saol a fheiceáil ar bhealach inar minic 

nach bhfeicimid ar an mbealach sin é, agus ardú tuisceana agus inniúlachta a fháil. 

 

Cúlra agus réasúnaíocht a bhunaithe 

Ba í an t-oideoir agus an síceolaí Nua-Shéalannach Marie M. Clay a d’fhorbairt Breith ar an 

Léitheoireacht i dtosach, ar luath-idirghabháil litearthachta í le bonn taighde dian agus bunús 

fianaise éis atá deartha chun teip sa litearthacht a chosc. Is sraith ceachtanna litearthachta 

scoilbhunaithe ghearrthéarmach í atá deartha do pháistí sna naíonáin shinsearacha agus i rang a 

haon (idir cúig bliana naoi mí agus sé bliana sé mhí d’aois) dá mbaineann dua leis an léitheoireacht 

tar éis bliain amháin ar scoil. 

Múintear páistí ina n-aonar le múinteoir oilte um Breith ar an Léitheoireacht go ceann 30 nóiméad 

ar bhonn laethúil le haghaidh 12-20 seachtain. Tá an tsraith ceachtanna duine le duine seo deartha 

do gach leanbh, bunaithe ar bhreathnóireachtaí comhuaineacha agus cinntí oilte ag múinteoirí, ag 

cur leis an eolas atá ag an leanbh cheana féin. Tacaíonn an múinteoir leis an leanbh chun naisc a 

bhunú idir an léitheoireacht, an scríbhneoireacht agus an teanga bhéil. 

Is próiseas forbartha dinimiciúil agus dian freisin í Breith ar an Léitheoireacht do mhúinteoirí. Ní 

bhaineann pobal fiosrúcháin um Breith ar an Léitheoireacht le seachadadh pacáiste ábhar agus 

treoracha céim ar chéim do mhúinteoirí amháin. Cé go bhfoghlaimíonn múinteoirí roinnt gnásanna 

sonracha sa chlár, meastar iad a bheith mar réimse gníomhartha múinteora seachas ina liosta 

forordaithe. Is ionann úsáid na ngnásanna agus cinntí a ghlacadh bunaithe ar anailís ar chumas an 

linbh agus fianaise iompraíoch ar mhórathruithe foghlama le himeacht ama. Is tasc deacair agus 

casta é foghlaim conas breathnóireacht, taifeadadh, anailísiú agus freagairt ansin ar iompar an 

léitheora atá ag streachailt; ach is bunriachtanas é gnóthú na sprice sin má tá na múinteoirí chun 

an cúnamh a bheidh de dhíth ar pháistí a chur ar fáil. Tacaíonn rannpháirtíocht i bpobal fiosrúcháin 

um Breith ar an Léitheoireacht chun na dúshláin sin a shárú. 

Múnla na Forbartha Gairmiúla um Breith ar an Léitheoireacht 
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Modheolaíochtaí/Próisis agus Noirm 

 
‘There are no right answers rather there is a perpetual state of inquiry’ (Níl aon fhreagraí 
cearta ann, seachas an fiosrúchán síoraí) (Clay, 2001) 
 

Ar gach leibhéal den chóras trí chéim, baineann múineadh do pháistí, ceachtanna taobh thiar de 

scáileán aontreo, plé grúpa ar bhonn leanúnach agus cuairteanna scoile leis an bhforbairt 

ghairmiúil um Breith ar an Léitheoireacht. Léirítear sa mhéid sin múnla tógachaíoch shóisialta 

(Vygotsky, 1978), ina dtógann daoine aonair a bhfoghlaim féin trí chur go gníomhach agus go 

comhoibríoch leis an eolas agus taithí roimhe seo in atmaisféar iontaofa agus tacúil. 

Sna cúrsaí Forbairt Ghairmiúil Tosaigh bliana agus Forbairt Ghairmiúil Leanúnach atá ar siúl, is é an 

múinteoir a thugann le chéile buanna, saineolas agus peirspictíochtaí éagsúla ó ghrúpa gairmithe 

a bhfuil taithí acu i bpróiseas fiosrúcháin chomónta agus machnaimh chriticiúil. Teastaíonn na nithe 

seo ón gceannaire múinteora — breathnóireacht chúramach, tuairiscí urlabhra mionsonraithe, 

hipitéisiú sealadach faoin leanbh, agus meastóireacht air sin i gcoinne an eolais (eolas atá ag 

síormhéadú) ar ghnáthaimh mhúinteoireacht um Breith ar an Léitheoireacht (Clay, 2011; Pinnell, 

1997). Is é aidhm dheiridh na samhla pobail fiosrúcháin ná peirspictíochtaí éagsúla na múinteoirí a 

fháil trí éisteacht go gníomhach leo agus ceisteanna ionraice oscailte a chur, le léargas a fháil ar a 

gcuid smaointeoireachta agus a dtoimhdí folaithe (Fountas & Pinnell, 2009). Foghlaimíonn 

múinteoirí luach na héiginnteachta agus na solúbthachta d’fhonn éilimh éagsúla na 

bhfoghlaimeoirí a shásamh ar leibhéal aonair agus scoile. 

 

 

Dúshláin 

‘A community of inquiry needs purpose, structure and leadership’ (Teastaíonn cuspóir, 
struchtúr agus ceannaireacht ó phobal fiosrúcháin) (Dewey, 1916) 

 

Feictear na dúshláin chéanna i múnla FG um Breith ar an Léitheoireacht agus a fheictear i ngach 

cineál d’obair chomhoibríoch. Áirítear leis na dúshláin sin: 

• spás sábháilte a chruthú do gach foghlaimeoir a théann i ngleic lena dtoimhdí, creidimh, 

agus eolas féin; agus dúshlán a thabhairt freisin dá smaointeoireacht 

• mothúcháin agus leochaileachtaí na bhfoghlaimeoirí a bhainistiú. 

• tacú le múinteoirí dul níos faide ná comhroinnt dhealraitheach na smaointe chun naisc 

mhúinteoireachta-foghlama a fhiosrú; rud a rachaidh ar aghaidh chuig tuiscint 

choincheapúil níos doimhne. 

• féinmhachnamh criticiúil a chinntiú mar bhunghné den chomhthasc fiosrúcháin ar 

éifeachtacht an chleachtais reatha, agus iad ag súil lena gcuid múinteoireachta agus foghlama 

a fheabhsú. 

• athrú meoin nach bhfuil bealach amháin foghlama ann, go mbíonn gach foghlaimeoir éagsúil 

agus go gcuireann gach idirghníomhú múinteoireachta leis an gceann roimhe sin 
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• dílseacht do ghnásanna seachas luach a chur ar shaineolas gairmiúil na múinteoirí 

• tosca seachtracha amhail comhthéacs scoile, beartas rialtasach agus tionchair shochaíocha 

a imríonn tionchar ar éifeachtúlacht agus cur i bhfeidhm an chláir 

• tá an t-éileamh ar Bhreith ar an Léitheoireacht níos mó ná an soláthar in Éirinn faoi láthair 

 

 
Scéalta Ratha 

Fuarthas nasc sa taighde idirnáisiúnta idir droch-ghnóthachtáil sa litearthacht agus fadhbanna 

sóisialta agus pearsanta fadtéarmacha. Dá bharr sin, baineann impleachtaí móra sóisialta agus 

eacnamaíocha le tionchar na Breithe ar an Léitheoireacht, ní hamháin i réimse an oideachais. Tá 

an fhorbairt ghairmiúil um Breith ar an Léitheoireacht tar éis a bheith ina múnla atá bunaithe ar an 

taighde agus bunús fianaise den tacaíocht leanúnach le fiche bliain anuas in Éirinn.  Áirítear le 

scéalta ratha ón mBreith ar an Léitheoireacht: 

• córais mheastóireachta agus freagrachta bhunaithe, nach bhfacthas a leithéid roimhe seo, agus 

na scoileanna rannpháirteacha tar éis sonraí a bhailiú faoi gach clár um Breith ar an 

Léitheoireacht óna thionscnamh go hidirnáisiúnta 

• éiríonn pháistí ina bhfoghlaimeoirí teanga agus litearthachta éifeachtacha agus éifeachtúla ar 

féidir leo oibriú laistigh de réimse meánach feidhmíochta an tseomra ranga. Baineann ochtar 

páiste as gach deichniúr an sprioc sin amach in Éirinn, le teagasc 38.5 uair an chloig ar an meán. 

In 2018/19, fuair 2,590 leanbh ceachtanna um Breith ar an Léitheoireacht thar 350 scoil ó 455 

múinteoir um Breith ar an Léitheoireacht 

• is toradh dearfach ar Bhreith ar an Léitheoireacht é aithint luath ar ghrúpa beag páistí a 

dteastaíonn cúnamh breise uathu 

• soláthraítear fianaise ó thaighde maidir le rannpháirtíocht múinteoirí um Breith ar an 

Léitheoireacht go mbaineann tionchar cumhachtach leis an gclár oiliúna. Is iondúil go n-

athraíonn claonadh teoiriciúil daoine agus go mbraitheann siad gur féidir leo a bheith ina 

gceannairí litearthachta ina gcuid scoileanna féin. 

 

 

Na Tosca a raibh Tionchar acu ar Inbhuanaitheacht 

Tá Breith ar an Léitheoireacht ar cheann de na hidirghabhálacha ar a ndéantar taighde 

mionchúiseach go hidirnáisiúnta. Bíonn tionchar ag na nithe seo a leanas ar inbhuanaitheacht an 

chláir: 

• bailiú leanúnach sonraí lena soláthraítear fianaise leanúnach ar rath an chláir 

• dearbhú cáilíochta tríd an léirmhíniú ar na sonraí, tacaíocht ón múnla um fhorbairt ghairmiúil 

leanúnach atá bunaithe ar fhiosrú, ceachtanna beo ar scáileáin déthaobhach, cuairteanna 

tacaíochta ó cheannairí náisiúnta, ceannairí múinteora agus comhghleacaithe, agus 

comhlíonadh leanúnach leis an taighde litearthachta reatha 

• cur chuige bunaithe ar fhoghlaimeoirí lena ndírítear ar thuiscint choincheapúil seachas 

gnásanna, lena gceanglaítear teoiric agus cleachtas 
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• cuirtear luach ar phróifíl uathúil agus láidreachtaí an fhoghlaimeora ar gach leibhéal agus 

cuirtear béim ar éiginnteacht, gníomhaíocht, solúbthacht, oscailteacht, ionchais atá leagtha 

amach go soiléir agus seasamh comhfhoghlaimeora 

• monatóireacht sheachtrach ar chur i bhfeidhm an chláir, a dhéanann Breith ar an 

Léitheoireacht san Eoraip, chun creidiúnú agus dílseacht don chlár a choinneáil i gcomhréir le 

fealsúnacht na foghlama ar feadh an tsaoil 

 

Tionchar agus Meastóireacht: 
Lena n-áireofar Fianaise ón Éascaitheoir agus ón Rannpháirtí (Tuairimí 
Cáilíochtúla)/ Tionchar ar Mhúineadh agus ar Fhoghlaim - 

 

Fuarthas na teistiméireachtaí seo a leanas ó mhúinteoirí a ghlac páirt i bhforbairt ghairmiúil um 

Breith ar an Léitheoireacht: 

‘speaking out in the group and offering feedback to each other lacked the stresses and 

awkwardness that I would have envisaged initially’ 

‘the group discussions are a great platform for discussing, debating and learning’ ‘on the course, 

none of us were judged and that was a very freeing experience’ 

‘active participation has helped me greatly understand course content and my own preconceived 

notions getting in the way of learning’ 

‘I don’t learn when I am under pressure. I learn best when given time to do some reading and reflect 

on it. I also learn from listerning to the opinions and experiences of others’ 

‘Reading Recovery Initial Professional Development has not only equipped me to deliver reading 

recovery lessons, but it has profoundly impacted on my knowledge and understanding of the 

teaching process’ 

‘The most beneficial way to learn for me has been in discussion groups with fellow professionals. 

We are a huge resource for each other’ 

 

 

 ‘Everyone’s ideas and thoughrs were welcome which I found so enriching as a person and a 

professional. It was very powerful to experience live lessons - an opportunity which can be rare 

in our professions. Each lesson was different and I found the discussions that started behind the 

screens offered many opportunities for enriching our own practice and knowledge.’ 
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‘When you read something in a book it can be forgotten. When you see it in practice it brings it 

more to life and I found I was more likely to remember it.’ 

‘I’ve learned that I learn a lot from listening to others. Our group and teacher leader are so 

supportive and positive that anything is open for discussion and no judgements are made. I can 

also answer a lot of my own questions about my teaching if I am brave enough to accept 

whatever the answers may be!’ 

‘The most challenging part was reflecting on my own views and my own methods of teaching 

‘the struggling reader’. Engaging in Reading Recovery cause me to reflect on my own practices, 

what have I done in the past to help children develop literacy skills. The course challenged me to 

a new way of thinking about reading, placing the child at the centre of the process. It caused me 

to put myself in the shoes of the child, and to become so resourceful to ensure each child reached 

their full potential as a reader. The Marie Clay course books were an excellent resource to help 

with this and I found myself consulting in the books very regularly. The challenges we all faced 

on the course were discussed at our IPD in Marino in a constructive and trustful manner and this 

was really helpful. Our tutor always facilitated open and honest dialogue where all teachers felt 

it a safe place to discuss their challenges. Within the group, we would brainstorm together ways 

of overcoming challenges. This lead to a real feeling that we are part of a team and through 

discussion, the challenges we faced were offered different solutions.’ 

‘The group environment provided a safe environment in which expectations were set high. 

Teaching is so much better when there is the collegial atmosphere that we experienced in 

Reading Recovery IPD sessions. As a class teacher, one flies solo for much of the time. As a 

student-teacher one rarely has the opportunity to marry theory and practice. In Reading 

Recovery, the theory is explored, and then it is immediately practised. This is a great advantage 

of the RR learning environment. Theory needs to be revisited, but also must be practised regularly 

for it to become habitual. I perform better and learn more effectively when I know others are on 

board and that someone is there to help and “keep an eye” on what I’m doing. The group 

atmosphere was conducive to sharing positive and negative experiences. The emphasis 

afterwards was always on where to go next and everyone’s opinion was shared and valued.’ 

Fuarthas na teistiméireachtaí seo a leanas ó thuismitheoirí páistí a ghlac páirt i mBreith ar an 

Léitheoireacht.  

‘She really gets a sense of achievement from it you know and you can see pride in herself and 

her confidence building and then she wants to write all the time at home.’ 



Civitas Parium 
Múnlaí SFGM d’Fhorbairt Ghairmiúil Chomhoibríoch 

 
 

80  

‘It’s like night and day - that’s a very large statement but I do think across the board. Her 

enjoyment of it, her positive outcomes in terms of her results and her want to do it herself across 

the board. I can’t say enough in terms of difference really.’ 

Fuarthas na teistiméireachtaí seo a leanas ó cheannairí múinteora atá ina gceannairí ar fhorbairt 

ghairmiúil um Breith ar an Léitheoireacht. 

‘Reflecting, questioning, hypothesising, predicting and problem-solving suddenly that all made  so 

much more sense’. 

 
Na chéad chéimeanna eile agus Pleanáil don Todhchaí 

• Tiocfaidh seisear ceannairí múinteora nua isteach i bhfoireann an chláir Breith ar an Léitheoireacht i mí 

Mheán Fómhair 2020 

• Féinmhachnamh leanúnach agus rannpháirtíocht i bhforbairt ghairmiúil trí Choláiste na 

hOllscoile, Londain 
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Cén teideal thíos a dhéanann an cur síos is fearr ar an múnla comhoibríoch 
seo den fhorbairt ghairmiúil agus cén fáth? 

An Pobal Cleachtais (aghaidh ar aghaidh nó ar líne) - Bíonn na Pobail Cleachtais maidir le Cleachtas 

Aisiríoch ar bhonn aghaidh ar aghaidh de ghnáth. Le linn Covid-19, bogadh na Pobail Chleachtais 

go dtí spás ar líne. Bhí Pobal Cleachtais ar líne ar siúl i mí na Bealtaine 2020 agus tá sé beartaithe 

ceann eile a chur ar siúl i mí an Mheithimh 2020. 

 

Cúlra agus réasúnaíocht a bhunaithe 

Tá an Pobal Cleachtais maidir le Cleachtas Aisiríoch ina phríomhghné den Oiliúint sa Chleachtas 

Aisiríoch. Ag teacht leis na Tionscnaimh Forbartha don Óige, sonraítear i gcomhaontú ceadúnaithe 

Thamhlachta i ndáil le Cleachtóirí Aisiríocha nach mór dóibh freastal ar dhá Phobal Cleachtais ar a 

laghad in aghaidh na bliana. 

Luann Tallman agus Feldman (2016) saothar Wenger (1998) chun léiriú a thabhairt ar an gcaoi a 

bhfuil Pobal Cleachtais ina shuíomh le haghaidh foghlaim shóisialta, ina mbíonn an fhoghlaim 

dírithe ar conas a théann rannpháirtithe i dteagmháil lena chéile agus conas a chuireann siad le 

cleachtas a ngairme, agus ar an gcaoi sin cuirtear bealach ar fáil dóibh chun a gcleachtas a 

fheabhsú. Chun a bheith i do chleachtóir aisiríoch caithfear a bheith tiomanta d’uasoiliúint ar 

bhonn leanúnach agus ceangal a bheith agat le daoine eile trí fhoghlaim shóisialta. Tá sé bunaithe 

ar chaidreamh a fhorbairt agus a choimeád. Cabhraíonn cáilíocht na gcaidreamh sin chun an grúpa 

a cheangal le chéile, agus mar a mholann Tallman agus Feldman (2016), is trí chaidreamh a 

cheangal ar an gcaoi sin a bhunaítear an bonn i gcomhair foghlama agus comhoibrithe, agus 

déantar raon éagsúil dearcthaí agus cineálacha cur chuige a fheabhsú agus a éascú freisin. 

Éascaíonn SFGM trí Phobal Cleachtais don fhoireann comhairleoirí (bunscoile agus iar-bhunscoile) 

agus comhlaigh (bunscoile agus iar-bhunscoile) in aghaidh na bliana. 

Soláthraítear deiseanna leis an bPobal Cleachtais chun príomhscileanna agus modheolaíochtaí a 

chleachtadh a bhaineann le Cleachtas Aisiríoch. Cuireann sé spás sábháilte ar fáil chun scéalta ratha 

a chur in iúl nuair atá siad ag obair le scoileanna agus chun cleachtas a chomhroinnt maidir le 

dúshláin a shárú. Cuireann sé spás ar fáil freisin chun féachaint arís ar ghnéithe den oiliúint a 

cuireadh ar fáil do scoileanna d’fhonn muinín a chothú agus feabhas a chur ar oiliúint. Tacaíonn an 

Pobal Cleachtais le riachtanais forbartha gairmiúla leanúnaí na foirne a bhfuil baint acu leis an 

taighde atá á dhéanamh faoi láthair chun tacú le cleachtas. 

 

Pobal Cleachtais maidir le Cleachtas Aisiríoch: 
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Modheolaíochtaí/Próisis agus Noirm 

Déanann beirt chomhairleoirí an Pobal Cleachtais maidir le Cleachtas Aisiríoch a éascú le chéile. 

Déanann an bheirt chomhairleoirí an Pobal Cleachtais a phleanáil go cúramach. 

Déantar teagmháil leis an bhfoireann comhairleoirí agus comhlaigh roimh ré le tráthchlár don 

Phobal Cleachtais. Iarrtar ar chomhairleoirí agus comhlaigh a dheimhniú go mbeidh siad i láthair. 

Úsáidtear modheolaíochtaí an Chleachtais Aisiríoch chun an Pobal Cleachtais a éascú. Úsáidtear 

an Ciorcal Oscailte chun fáilte a chur roimh dhaoine agus éascaítear ciorcal seiceála isteach le gach 

duine, ag baint úsáid as an gcuid éisteachta. Tarlaíonn sé sin ag deireadh an Chiorcail Clabhsúir 

chomh maith. 

Léirítear tráthchlár don Phobal Cleachtais. Scaiptear liosta tinrimh in éineacht le hábhair a bheidh 

ag teastáil don lá. 

Úsáidtear raon éagsúil modheolaíochtaí ag an bPobal Cleachtais, lena n-áirítear obair i 

mbeirteanna, plé i ngrúpa, gníomhaíochtaí i ngrúpaí beaga, machnamh, aoichainteoirí, féachaint 

ar ailt taighde agus machnamh a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir le taighde cabhrú lenár gcuid 

foghlama i gCleachtas Aisiríoch. 

Glactar nótaí agus soláthraítear na nótaí sin do chomhairleoirí agus comhlaig mar achoimre ar an 

bhfoghlaim. Cuirtear é sin in iúl do chomhairleoirí agus comhlaigh roimh ré. 

Cuirtear deireadh leis an bPobal Cleachtais leis an gCiorcal Clabhsúir. 

 
Dúshláin 

Cé nach raibh ach fíorbheagán dúshlán go dtí seo maidir leis an bpobal cleachtais um Chleachtas 

Aisiríoch, tá sé tá sé tábhachtach breithniú a dhéanamh ar ghnéithe áirithe a d’fhéadfadh a bheith 

ina ndúshláin sa todhchaí. 

Is díol suntais é go n-aithnítear ceithre mhórdhúshlán leis an taighde ar phobail chleachtais, lena 

n-áirítear dúshláin phearsanta, phobail, bhainistíochta agus theicniúla (Clarke & Cooper, 2000). Tá 

siad sin ríthábhachtach agus pobal na gcleachtóirí aisiríocha laistigh de SFGM ag bogadh go dtí spás 

ar líne. 

 

Pearsanta 

Baineann sé sin le rannpháirtíocht chomhionann agus lena chinntiú go leanann baill an Phobail 

Cleachtais lena gcuid cleachtais aisiríoch, agus go gcoinníonn siad i dteagmháil lena chéile, go 

háirithe i dtráth neamhchinnteachta agus leithlisiú pearsanta. 

- mar gheall ar na deacrachtaí atá ann faoi láthair de bharr Covid-19, agus maidir le pleanáil don 

todhchaí, beidh sé deacair deiseanna a fháil chun tabhairt faoi uasoiliúint i réimse an Chleachtais 

Aisiríoch. 
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Bainistíocht 

Baineann sé sin lena chinntiú go bhfuil an Pobal Cleachtais ina chuid inmharthana den obair agus 

den táirgiúlacht, fad is a chinntítear go nglactar go leor ama chun ullmhú agus caidreamh agus 

rannpháirtíocht chothrom a chur san áireamh. De réir mar a mholann Feldman agus Tallman 

(2016), tá sé tábhachtach a chinntiú go mbíonn teagmháil chomhionann idir na páirtithe go léir, 

mar ar an gcaoi sin cruthófar comhleanúnachas agus muintearas don Phobal Cleachtais. Fuair siad 

amach lena gcuid taighde gur léirigh rannpháirtithe freagracht chomhroinnte lena chéile, trí 

fhreastal agus ullmhú roimh ré agus trí ábhair a léamh agus machnamh a dhéanamh orthu agus trí 

mheas a léiriú trí éisteacht agus fiosrú. Bhí an méid sin le brath ag gach Pobal Cleachtais. Trí ábhair 

a ullmhú go cúramach agus a chomhroinnt roimh ré, cruthaítear freagracht intuigthe, mar iarrtar 

ar gach duine comhroinnt agus a bheith rannpháirteach. Bíonn an muintearas sin agus an fonn atá 

ar dhaoine a bheith rannpháirteach le feiceáil go soiléir laistigh de na Pobail Chleachtais um 

Chleachtas Aisiríoch, agus tá sé tábhachtach é sin a chothú trí rannpháirtíocht ghníomhach, rud a 

spreagtar go mór, ach bíonn sé deacair ar an ngrúpa ina iomláine an t-am a bhíonn i gceist lena 

leithéid a bhainistiú agus cuirtear é sin faoi deara i gcónaí. 

 
Pobal 

Baineann an dúshlán sin leis na ceangail agus luachanna a choimeád atá ríthábhachtach do 

chleachtóirí aisiríocha agus conas is féidir iad sin a choimeád laistigh den spás ar líne. Beidh gá é 

sin a chothú go cúramach nuair a bhainfear na srianta. 

 

Cad a bheidh i ndán do na pobail chleachtais amach anseo nuair a chuirfear san áireamh scaradh 

fisiciúil agus roinnt daoine ag teacht le chéile in áit amháin? Ar deireadh thiar, d’fhéadfadh gá a 

bheith ann i bhfad níos mó pobal cleachtais a eagrú nó breithniú ar a leithéid a dhéanamh. 

 

Teicneolaíocht 

Tá an easpa ceangail fhisiciúil phearsanta agus bogadh i dtreo pobal cleachtais ar líne ar cheann de 

na deacrachtaí agus dúshláin is mó a bhaineann lenár gcoincheap de phobal cleachtais laistigh de 

SFGM. 

 

Ba chomhartha an-dearfach é go rabhthas ábalta an pobal cleachtais a reáchtáil le Zoom mar ardán 

ach caithfear fadhbanna le teicneolaíocht phearsanta amhail nasc WI-FI a chur san áireamh mar 

dhúshlán féideartha chomh maith. Déanfar breithniú ar chleachtóirí atá lonnaithe i gceantair níos 

iargúlta, áit nach bhféadfaí brath ar chumhdach leathanbhanda b’fhéidir. 
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Scéalta Ratha 

D’éirigh go han-mhaith leis na pobail chleachtais go dtí seo. Thug comhairleoirí agus comhlaigh 

ardmholadh dóibh ag na Pobail Chleachtais féin, agus i ríomhphoist ina ndiaidh. Tá daoine 

fíorbhuíoch as an deis chun dearcthaí a chomhroinnt ó thaobh teoirice agus cleachtais de. Tá 

caidreamh an caidreamh idir bhaill an ghrúpa suntasach, chomh maith leis an athcheangal sa spás 

fisiciúil. Bhí an ceangal sin le brath inár spás nua ar líne chomh maith. 

 

Tiomantas/Caidreamh a Fhorbairt/Pobal a Choimeád 

Tá an Pobal Cleachtais maidir le Cleachtas Aisiríoch déanta suas de phríomhghrúpa láidir de 

Chleachtóirí Aisiríocha tiomanta. Tá ardleibhéal rannpháirtíochta sa ghrúpa agus tá siad sásta a 

gcleachtais agus a ndearcthaí a chomhroinnt. 

 

Deir Sparks (2002) go mbíonn an méid seo a leanas i gceist le pobail foghlama rathúla “have at 

their base high quality relationships, collegiality, reflection, risk taking and collaborative problem 

solving”, agus cuirfidh na nithe sin go léir feabhas ar ár gcumas chun athrú ó bhonn malartach a 

bhaint amach maidir le pobal a bheith ann agus fás pobail. 

 

Rúin Shoiléire/Dearadh an Phobail Cleachtais 

Déantar an Pobal Cleachtais a phleanáil go maith roimh ré, le trí sheisiún a leagtar amach go soiléir 

chun eispéireas foghlama eispéireasach a chur ar fáil do na comhairleoirí agus na comhlaigh. 

Spreagann an t-eispéireas sin machnamh ar scileanna, eolas agus réiteach fadhbanna. 

 

Sainmhínítear róil shoiléire na gcomhéascaitheoirí le linn chéim na pleanála. Tacaíonn na 

héascaitheoirí lena chéile agus an Pobal Cleachtais á phleanáil agus á chur ar fáil trí chaidreamh 

measúil a chruthú, trína scileanna éisteachta a úsáid agus trí cheisteanna éifeachtacha a chur chun 

plé láidir a mhúscailt sa ghrúpa i dtimpeallacht atá sábháilte ach fós dúshlánach. 

 

Áirithítear leis na modheolaíochtaí foghlama gníomhaí a úsáidtear le linn an Phobail Cleachtais go 

mbíonn cothromaíocht idir machnamh pearsanta, idirphlé agus gníomhaíochtaí, mar shampla, 

Poncdhaonlathas (vótáil le poncanna?) agus gearrthóg físe in úsáid. Agus an Pobal Cleachtais á 

dhearadh, is feasach do na héascaitheoirí gur cheart guth a thabhairt do gach duine agus déanann 

siad iarracht a chinntiú go bhféadfaí a leithéid a dhéanamh leis na gníomhaíochtaí a bheartaítear. 

 

Tá sé fíorthábhachtach go ndéanfaí an Pobal Cleachtais a phleanáil go cúramach ionas go n-éireodh 

leis. 
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Fianaise phearsanta 

Cuireann na comhairleoirí agus comhlaigh a ghlacann páirt sa Phobal Cleachtais a mbuíochas 

in iúl as an deis a fháil a bheith páirteach sa spás foghlama sin. Tarlaíonn sé sin le linn an Phobail 

Cleachtais agus ina dhiaidh araon. Faigheann na héascaitheoirí ríomhphoist agus 

teachtaireachtaí aitheantais agus buíochais tar éis an Phobail Cleachtais freisin. 

 
 

Na Tosca a raibh Tionchar acu ar Inbhuanaitheacht 

• Fonn chun páirt a ghlacadh 

• Baineann Cleachtas Aisiríoch go mór le pobail chleachtais a chothú agus a choimeád, agus 

tá a fhios ag cleachtóirí go bhfuil sé ríthábhachtach na ceangail sin a choimeád 

• Toilteanas na rannpháirtithe chun cur leis 

• Na hábhair a úsáidtear ann a dhéanamh inrochtana agus ábhartha 

• Na naisc sheanbhunaithe idir teoiric agus cleachtas 

 
Tionchar agus Meastóireacht: 
Lena n-áireofar Fianaise ón Éascaitheoir agus ón Rannpháirtí (Tuairimí 
Cáilíochtúla)/ Tionchar ar Mhúineadh agus ar Fhoghlaim - 

 
Tugann an fhianaise le fios gur féidir an-chuid tairbhí a bhaint as ailt taighde a chomhroinnt, 

mar aon leis na modhanna a glacadh inár bPobal Cleachtais. Fuair Tallman agus Feldman (2016) 

amach go mbaineann na rannpháirtithe tairbhe as ailt irise a chomhroinnt laistigh de phobal 

cleachtais, agus gur laghdaigh na rannpháirtithe an bhearna idir teoiric agus cleachtas de bharr 

na comhroinnte. Fuair siad amach agus ailt á gcur i láthair agus á bplé, gur léirigh na 

rannpháirtithe meas níos mo ar a chéile agus iontaoibh as a chéile agus gur chabhraigh a 

rannpháirtíocht go mór chun a gcleachtas laethúil a fheabhsú go comhfhiosach. Déanann Wells 

(1999) cur síos air seo mar phróiseas fiosrúcháin inar fhoghlaim na rannpháirtithe conas anailís 

a dhéanamh ar staidéir agus fiosrú criticiúil a dhéanamh ina leith, machnamh a dhéanamh ar 

theagasc, coincheapa teoiriciúla a cheangal le cleachtas oideachasúil, smaoineamh ar bhonn 

níos leithne agus éisteacht le dearcthaí nua maidir le teagasc. Ó fhianaise starógach na 

rannpháirtithe maidir lena gcuid aiseolais ar an bPobal Cleachtais de, aithnítear go leor de na 

tosca sin mar thorthaí an-suntasach ar a rannpháirtíocht. 
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Na chéad chéimeanna eile agus Pleanáil don Todhchaí 

Agus pleanáil á déanamh don todhchaí, déanfaimid machnamh ar an gcaoi is fearr ar 

féidir linn an spás ar líne a úsáid chun tacú lenár bPobal Cleachtais sa ghearrthéarma. 

 
D’fhéadfadh a bheith orainn measúnú a dhéanamh ar riachtanais ár gcomhairleoirí agus ár gcomhlaigh 
faoi láthair. 

 
D’fhéadfadh a bheith orainn píosa a cheapadh chun faisnéis/sonraí a thiomsú faoin gcaoi a 

rithimid ár gCleachtas Pobail, lena bhféadfaí: 

 
• Díriú ar an gCleachtóir Aisiríoch féin, a gcuid foghlama agus a gcleachtas. 

 
• Iniúchadh a dhéanamh ar an tionchar a bhíonn ag an bPobal Cleachtais ar fhoghlaim ghairmiúil. 

 
• Iniúchadh a dhéanamh ar an tionchar a bhíonn ag an bPobal Cleachtais ar 

chaidreamh sa timpeallacht ina n-oibríonn tú 
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Cén teideal thíos a dhéanann an cur síos is fearr ar an múnla comhoibríoch 

seo den fhorbairt ghairmiúil agus cén fáth? 

 
Pobal Cleachtais 

Is pobail seanbhunaithe iad seo agus tá siad ann i bhformáid éigin ó thús 2000 i leith. Ag an am sin 

ba é ‘Pobail Chleachtais’ an téarma ba choitianta a úsáideadh le haghaidh forbairt ghairmiúil 

chomhoibríoch agus leanadh den nós sin ó shin. 

 

Cúlra agus réasúnaíocht a bhunaithe 

Ba é Cumann Corpoideachais Bunscoile na hÉireann a bhunaigh na pobail chleachtais maidir le 

corpoideachas bunscoile ar dtús, agus rinneadh tuilleadh forbartha orthu i gcomhar le gréasán na 

n-ionad oideachais agus na seirbhíse forbartha gairmiúla do mhúinteoirí. 

 
Bíonn na pobail sin dírithe ar an méid seo a leanas: 

• Gréasán múinteoirí bunscoile a bhunú i réigiún áirithe a bhfuil spéis acu i dteagasc an 

Chorpoideachais. 

• Dea-chleachtas i gCorpoideachas bunscoile a chomhroinnt 

• Deiseanna a sholáthar chun eolas agus scileanna múinteoirí a fhorbairt ó thaobh 

Corpoideachas bunscoile de, trí cheardlanna/sheimineáir éascaithe 

• Feasacht a ardú faoi na hacmhainní/foilseacháin atá ar fáil do mhúinteoirí i réimse an 

Chorpoideachais bunscoile 

 

Modheolaíochtaí/Próisis agus Noirm 

Tá roinnt éascaitheoirí áitiúla/comhlaigh corpoideachais bunscoile SFGM le haghaidh gach ionad 

oideachais in Éirinn. Is 1-4 a bhíonn i gceist de ghnáth, ag brath ar mhéid an réigiúin a chumhdaíonn 

an t-ionad oideachais áitiúil. 

 

Tagann na comhlaigh sin le chéile trí huaire in aghaidh na bliana i gcomhair forbairt ghairmiúil faoi 

stiúradh comhairleoirí SFGM. Tabharfar aghaidh ar ábhar agus oideolaíocht leis an bhforbairt 

ghairmiúil sin, ach déanfar bealaí difriúla a phlé freisin chun an pobal cleachtais corpoideachais a 

fhorbairt agus a fheabhsú i ngach ceantar. Gheobhaidh na comhlaigh deiseanna chun an méid atá 

ag obair go maith dóibh a chur in iúl agus chun dúshláin atá rompu ina bpobail chleachtais féin 

a phlé. Tarlaíonn sé sin i bhfoirm ‘cruinniú teagaisc’ go minic. Tar éis dóibh páirt a ghlacadh 

san fhorbairt ghairmiúil filleann na comhlaigh ar a réigiúin féin agus éascaíonn siad an fhorbairt 

ghairmiúil do na múinteoirí ina bpobal cleachtais áitiúil. 

Forbairt Ghairmiúil Chomhoibríoch maidir le Corpoideachas Bunscoile 
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Bíonn na ceardlanna sin ar siúl tar éis scoile agus bíonn siad i scoileanna/hallaí áitiúla de ghnáth. 

Féadfaidh scoileanna éagsúla sealanna a ghlacadh ag óstáil i gcásanna áirithe, agus cuirtear am san 

áireamh i gcónaí roimh thús an imeachta i gcomhair sólaistí agus plé neamhfhoirmeálta chun 

braistint phobail a chothú. Míníonn na comhlaigh an smaoineamh atá i gceist le pobal cleachtais ar 

dtús agus moltar do na rannpháirtithe go léir a gcuid tuairimí a chur in iúl ar feadh na ceardlainne. 

Ag deireadh na ceardlainne, iarrtar ar na rannpháirtithe aiseolas a thabhairt faoin méid is mian leo 

a fheiceáil i gceardlanna amach anseo agus faoi cibé an mian leo dul isteach i ngrúpa WhatsApp nó 

liosta ríomhphoist an phobail cleachtais corpoideachais. 

 

Féadfaidh éascaitheoirí an phobail cleachtais ceardlann bhreise a reáchtáil chomh maith, ina 

ndíreofar ar riachtanais shainiúla an phobail le linn na bliana. D'fhéadfadh topaic dhifriúil a bheith 

i gceist leis sin ó na 3 cheardlann a éascaíodh ar bhonn náisiúnta roimhe sin. 

 

Dúshláin 

Tagann athrú ar bhaill na bpobal cleachtais éagsúil go minic. 

 
Uaireanta maidir le comhlaigh agus éascaitheoirí áitiúla, athraítear éascaitheoir an phobail 

cleachtais áitiúil agus bíonn sé sin ina dhúshlán ó thaobh cur leis an ngrúpa a bhí bunaithe cheana 

féin. Mar shampla, d’fhéadfadh comhlach nua atá ina cheannaire ar an bpobal cleachtais a bheith 

ar an taobh eile den chontae agus thógfadh sé roinnt ama ar an éascaitheoir sin caidreamh a 

fhorbairt le grúpa seanbhunaithe agus chun tuilleadh rannpháirtithe a earcú óna gceantar áitiúil. 

 

Bíonn ráta ard athraithe rannpháirtithe sna pobail chleachtais. Ós rud é go gcumhdaíonn 

múinteoirí bunscoile go leor ábhar, is minic go nglacann múinteoirí páirt ann ó am go chéile nuair 

a bhíonn spéis acu in ábhar ar leith sa phobal cleachtais. Bíonn cohórt i bhformhór na bpobal 

cleachtais a fhreastalaíonn ar na himeachtaí go léir, áfach, agus cothaítear braistint phobail mhaith 

agus leibhéal maith comhroinnte iontu. 

 

Scéalta Ratha 

Freastalaíonn líon mór daoine ar na pobail chleachtais áitiúla de ghnáth agus nuair a chuirtear le 

chéile iad glacann líon mór múinteoirí ar fud na tíre páirt i bhforbairt ghairmiúil sa chorpoideachas. 

Is ar bhonn deonach a fhreastalaítear ar na pobail chleachtais agus dá bhrí sin bíonn baill na bpobal 

cleachtais an-ghníomhach iontu de ghnáth. 

 

Bíonn ardleibhéal comhroinnte ag imeachtaí na bpobal cleachtais agus tugann na múinteoirí 

léargas ar an méid a d’oibrigh go maith dóibh agus an méid nár oibrigh ina gcomhthéacsanna féin. 

Go minic, bíonn smaointe iontacha ag freastalaithe na gceardlann sin, agus déantar na smaointe 

sin a scaipeadh go forleathan i measc na bhfreastalaithe uile tar éis an imeachta. 

 

Bíonn freastalaithe na bpobal cleachtais sin go mór ar son an chorpoideachais ina gcuid scoileanna 

féin agus déanann siad eolas a chomhroinnt leis an foirne ina scoileanna féin. 

Bíonn a lán de na daoine a fhreastalaíonn ar na ceardlanna sin ina n-éascaitheoirí ar phobail 

chleachtais níos déanaí. 
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Uaireanta i gcás roinnt Éascaitheoirí Áitiúla a bhfuil saintaithí acu, léiríonn siad eolas chomh grinn 

sin ar theagasc agus foghlaim an chorpoideachais, mar aon le dúspéis agus díograis i leith an 

chorpoideachais, go n-éiríonn siad ina gComhlaigh SFGM a éascaíonn Seimineáir Chorpoideachais 

in éineacht le Comhairleoirí Corpoideachais SFGM. 

 

Na Tosca a raibh Tionchar acu ar Inbhuanaitheacht 

Tugtar an-chuid tacaíochta do na comhlaigh agus na héascaitheoirí áitiúla ionas go mbainfeadh na 

héascaitheoirí taitneamh as an obair agus go mbraithfidís ullamh chun a bpobal cleachtais áitiúil a 

éascú. Tugtar tacaíocht do na comhlaigh i ndáil le hábhar, oideolaíocht, éascú agus lóistíocht. 

 

Cruthaíonn na comhlaigh timpeallacht an-fháilteach do na rannpháirtithe agus déanann siad 

iarracht braistint phobail a chothú. Is mór an chabhair é go bhfuil na comhlaigh go léir ina 

múinteoirí faoi láthair chun rannpháirtíocht a fheabhsú. 

 

Cuireadh le hinbhuanaitheacht na bpobal cleachtais trí chóras teachtaireachtaí grúpa a chruthú le 

ríomhphost nó WhatsApp. 

 

Tá sé tábhachtach aghaidh a thabhairt ar thopaicí a aithníonn an pobal áitiúil freisin. Trí 

sholúbthacht a thabhairt do na comhlaigh chun ceardlann a chur ar fáil faoi na topaicí sin, 

cinnteofar go gcomhlíonfar riachtanais an phobail áitiúil chomh maith leis na ceardlanna forbartha 

gairmiúla atá á n-éascú ar bhonn náisiúnta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tionchar agus Meastóireacht: 
Lena n-áireofar Fianaise ón Éascaitheoir agus ón Rannpháirtí (Tuairimí 
Cáilíochtúla)/ Tionchar ar Mhúineadh agus ar Fhoghlaim - 

 
Bíonn an t-aiseolas a fhaightear ó fhreastalaithe na gceardlann an-dearfach de ghnáth agus tógann 

na freastalaithe go léir ábhair leo lena gcomhroinnt le foirne a gcuid scoileanna féin. Fuarthas an 

t-aiseolas seo a leanas ónár bPobal Cleachtais is déanaí, a raibh Damhsa mar théama ann: 

 

• Bhí sé go hiontach agus fuair mé an-chuid smaointe uaidh. Atmaisféar deas agus an-

fháilteach agus bhí sé éasca ceisteanna a phlé. 

• Smaointe praiticiúla iontacha. 

• Bhain mé an-taitneamh as an gceardlann. 
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• Ceardlann iontach, go raibh maith agaibh. 

• An-phraiticiúil, mealltach, maith sibh agus go raibh maith agaibh. 

• Jab Iontach 

• An-spreagúil agus d’fhoghlaim mé a lán uaidh. 

• Cúrsa den scoth, sársmaointe, comhairle iontach. 

• An-idirghníomhach agus smaointe iontacha ann, go raibh maith agaibh! 

• Bhí sé go hiontach smaointe nua a fháil, ceardlann iontach ina bhfuair mé comhairle den scoth. 

• Bainfidh mé triail as sa rang amárach! Thar barr! 

• Sársmaointe, is cinnte go mbainfidh mé triail astu! 

• Ceardlann den scoth, bhain mé an-taitneamh as agus fuair mé smaointe iontacha, maith thú Aoife. 

• Ba chomhairleoir iontach í Aoife agus thug sí spreagadh do gach duine. Bhí na 

smaointe thar barr le haghaidh snáithe a bhfuil sé chomh deacair é a mhúineadh. 

• Dea-shampla de chúrsa praiticiúil teagmhálach. Fuair mé smaointe deasa uaidh. 

• Ar Fheabhas 

• Ceardlann iontach, smaointe deasa don seomra ranga. 

• An-mhaith le go leor smaointe. 

• Ceardlann iontach, d’fhoghlaim mé a lán agus bhain mé taitneamh as. 

• Bhain mé an-taitneamh as, fuair mé smaointe iontacha agus is cinnte go mbainfidh mé úsáid astu le mo 

rang féin. 

• Thar barr, bhí mé an-tógtha le díograis agus tiomantas na n-éascaitheoirí. Spreagúil - is 

cinnte go mbainfidh mé triail as na damhsaí. 

• Bhí na gníomhaíochtaí go léir thar barr agus an-ábhartha. 

• Cúrsa den scoth agus fuair mé an-chuid smaointe uaidh. 

• Go hiontach - bheadh sé ar fheabhas dá gcuirfí ceardlanna leantacha ar fáil amach anseo. 

• Smaointe praiticiúla iontacha a úsáidfidh mé sa seomra ranga. 

• Go leor smaointe úsáideacha:) 

• Gníomhach agus taitneamhach. Dhá uair an chloig an-éasca tar éis lá ar scoil. 

• Bhain mé an-taitneamh as. An-phraiticiúil agus ní raibh sé róthrom tar éis lá ar scoil. Go raibh maith agaibh. 

• An-taitneamhach, go raibh maith agaibh. 

• Bhain mé an-taitneamh as. 

• Ceardlann den scoth a bhí idirghníomhach agus ina raibh iniúchadh. Léirigh na 

héascaitheoirí sárscileanna cumarsáide agus díograis agus dúspéis iontach. 

• D’fhoghlaim mé a lán agus bhain mé an-taitneamh as. Tá tuiscint i bhfad níos fearr agam ar an damhsa 

anois. 

• Ceardlanna an-tairbheacha - go leor gníomhaíochtaí iontacha chun damhsa a mhúineadh. 

• Forbairt ghairmiúil leanúnach iontach a bhí gníomhach agus cuimsitheach. Go leor smaointe gur féidir linn 

a chur i bhfeidhm ar scoil. 

• Cúrsa den scoth. Bhain mé an-taitneamh as. Go leor sár-smaointe. An-phraiticiúil. Bhain mé an-taitneamh 

as!! 

• D’fhoghlaim mé go leor smaointe nua le haghaidh ‘damhsa cruthaitheach’. Neart eolas 
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ag Cian + Jason. 

 

Na chéad chéimeanna eile agus Pleanáil don Todhchaí 

Leanfar leis na pobail chleachtais chorpoideachais bhunscoile sa bhliain seo amach romhainn agus 

tá 3 cheardlann beartaithe, chomh maith le ceathrú réimse roghnach atá ina dhíol spéise do bhaill 

gach pobail áitiúil. Tá súil againn go leanfaidh líon na bhfreastalaithe ag dul i méid agus go 

bhfreastalóidh siad go rialta, agus go gcinnteofar go gcumhdófar gach ceantar sa tír le pobal 

cleachtais áitiúil. Beidh sé ina dhúshlán sa bhliain seo amach romhainn pobal cleachtais a reáchtáil 

trí chianfhoghlaim. 
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Cén teideal thíos a dhéanann an cur síos is fearr ar an múnla comhoibríoch seo 

den fhorbairt ghairmiúil agus cén fáth? 

 
Pobal Foghlama Gairmiúla 

 
Cúlra agus réasúnaíocht a bhunaithe 

Comhoibriú idir múinteoirí a spreagadh agus a chothú i ndearadh comhghairmiúil ceachta nó 

sraith ceachtanna, d’fhonn scileanna agus tuiscint uimhearthachta agus matamaitice scoláirí a 

fhorbairt thar raon ábhar. Níor glacadh an cur chuige sin mórán roimhe seo i measc múinteoirí 

dara leibhéal ar fud na tíre. 

 
 

Modheolaíochtaí/Próisis agus Noirm 

I dtosach báire, cuireadh struchtúr don bhliain in iúl do na rannpháirtithe. Áiríodh leis sin, aird a 

tharraingt ar ról féideartha an mhúinteora Matamaitice agus an ábhair iompróra. Rinneadh 

gnéithe iompair inmhianaithe a d’aithin rannpháirtithe roimhe sin a chomhroinnt mar bhealach 

chun noirm an ghrúpa a chur ar bun. Rinneadh na torthaí ionchais maidir le saothar a chomhroinnt 

go poiblí, trí phóstaeir ag cruinnithe aghaidh ar aghaidh ‘Tumadh Domhain’ agus FÉILTE, a 

chomhroinnt le rannpháirtithe (i gcás amháin rinneadh obair dhá phéire mhúinteoirí a 

chomhroinnt ag imeacht oiliúna inmheánach i ndáil le SFGM). 

 
 

Dúshláin 

Bhí sé beagnach dodhéanta do mhúinteoirí teacht le chéile agus smaointe a mhalartú agus 

pleanáil a dhéanamh lasmuigh de na cruinnithe ‘Tumadh Domhain’ aghaidh ar aghaidh, mar 

gheall ar chineál dlúite na dtráthchlár scoile. 

 
 

Scéalta Ratha 

• Múinteoirí ag comhroinnt cleachtais i bhfóram poiblí. Cuireadh dhá thionscadal ar taispeáint ag 

FÉILTE. 

• Na cineálacha nuálacha cur chuige uimhearthachta a ghlac múinteoirí maidir le teagasc agus 

foghlaim. 

• I measc na n-ábhar iompróra a bhí beartaithe mar chuid de Thumadh Domhain áiríodh ábhair 

lasmuigh de shuíomh ETIM. 

• Féin-éifeachtúlacht agus spreagadh feabhsaithe chun an cleachtas sin a choinneáil i measc 

múinteoirí. 

• Féin-éifeachtúlacht agus spreagadh méadaithe i measc scoláirí, lena n-áirítear i suíomh DEIS. 

• Méadú ar úsáid na dTeicneolaíochtaí Digiteacha maidir le measúnú a dhéanamh ar obair na 

scoláirí. 

Múnlaí STEM Iar-bhunscoile ar Fhorbairt Ghairmiúil Chomhoibríoch 

Tumadh Domhain san Uimhearthacht 
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• Tá an obair a dhéanann na múinteoirí ar aon dul leis na ráitis ar chleachtas fíor-éifeachtach 

laistigh de na Gnéithe Teagaisc agus Ceannaireachta agus Bainistíochta de ‘Ag Breathnú ar an 

Scoil Againne’. 

 
Na Tosca a raibh Tionchar acu ar Inbhuanaitheacht 

Comhairleoir SFGM a sholáthar le haghaidh cuairt scoile do gach beirt mhúinteoirí más gá sin. Ar 
an gcaoi sin, rinneadh ionchais an tionscadail a shoiléiriú agus cuireadh tacaíocht agus dearbhú ar 
fáil. 

 
 

Tionchar agus Meastóireacht: 
Lena n-áireofar Fianaise ón Éascaitheoir agus ón Rannpháirtí (Tuairimí 
Cáilíochtúla)/ Tionchar ar Mhúineadh agus ar Fhoghlaim - 

• Bhain ár scoláirí an-tairbhe as teagasc comhoibríoch 

• Ba rud nua é do na scoláirí na smaointe agus tionscadail chéanna a phlé thar raon ceachtanna 

éagsúla agus bhí fonn níos mó orthu a bheith rannpháirteach mar thoradh Baineadh úsáid níos 

mó as smaointeoireacht chriticiúil agus foghlaimíodh níos mó mar sin 

• D’fhoghlaim mé faoi chomhoibriú, pleanáil agus idirbheartaíocht leis an múinteoir a cuireadh 

liom inár mbeirt. Cuireadh feabhas ar ghnóthachtáil na scoláirí go léir trí fhoghlaim bunaithe ar 

ghníomhaíocht agus samplaí ón bhfíorshaol sa rang 

• Cuireadh feabhas ar fhoghlaim na scoláirí. B’iontach an tacaíocht é a bheith ag obair leis an 

múinteoir Matamaitice 

• Bhí tionchar mór aige ar an bhfoghlaim agus bhí spéis níos mó ag na scoláirí sna topaicí a pléadh 

• Is mór an chabhair é d’fhoghlaim an scoláire pleanáil chomhoibríoch traschuraclaim a 

dhéanamh 

• Mholfainn go mór do mhúinteoirí triail a bhaint as teagasc comhoibríoch den stíl seo. 

Sábhálfaidh sé am agus iarracht sa deireadh thiar 

• Tógann sé roinnt ama chun tús a chur leis an tionscadal agus é a chur i bhfeidhm ach is féidir 

an-tairbhe a bhaint as ó thaobh fhoghlaim an scoláire agus an chur chuige i leith fhoghlaim an 

scoláire de araon 

• Bainfidh gach duine tairbhe as pleanáil traschuraclaim, ní gá ach amlínte ábhair a chomhordú 

chun foghlaim na scoláirí a fheabhsú agus a uasmhéadú 

 
 

Na chéad chéimeanna eile agus Pleanáil don Todhchaí 

Tá Tumadh Domhain san Uimhearthacht beartaithe do 2020-21, a leanfaidh an múnla céanna. Mar 

gheall ar an tiomantas a bhíonn ag teastáil ó chomhairleoirí SFGM ó thaobh cuairteanna scoile de, 

fanfaidh scála an tionscadail mar an gcéanna (thart ar deich scoil rannpháirteach).
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Cúlra agus réasúnaíocht a 
bhunaithe 

 

 

Cén teideal thíos a dhéanann an cur síos is fearr ar an múnla comhoibríoch seo den fhorbairt 

ghairmiúil agus cén fáth? 

Úsáideann an fhorbairt ghairmiúil leanúnach i Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta múnla ‘Pobal 

Cleachtais' ó Etienne Wenger (2007) lena gcuimsítear trí chuid atá cumaiscthe go hiomlán: 

1. Tionóladh cnuaschruinnithe aghaidh ar aghaidh sa tráthnóna ag Ionad Oideachais - Cnuasaigh 

2. Ardán ar líne le haghaidh cumarsáide, comhoibrithe agus comhroinnt oibre - Slack 

3. Taisclann ar líne chun obair agus acmhainní na rannpháirtithe féin a chomhroinnt, atá oiriúnach 

do Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta - Compsci.ie 

 

Cúlra agus réasúnaíocht a bhunaithe 

Pobal Cleachtais 

… grúpa cuimsitheach daoine, a fhaigheann spreagadh ó fhís comhroinnte foghlama, a thacaíonn 

lena chéile agus a oibríonn le chéile, a aimsíonn bealaí laistigh dá ngarphobal agus lasmuigh de, 

chun fiosrú a dhéanamh ar a gcleachtas agus chun foghlaim le chéile faoi chineálacha cur chuige 

nua agus níos fearr d’fhonn foghlaim na scoláirí go léir a fheabhsú. Tá sé de chumas ag Pobal 

Cleachtais éifeachtach foghlaim na ngairmithe uile sa phobal scoile a chur chun cinn agus a chothú 

agus é mar chomhchuspóir aige foghlaim na scoláirí a fheabhsú. 

 
  Saintréithe na bPobal Cleachtais 

  De réir Etienne Wenger (2007), tá trí ghné atá ríthábhachtach chun idirdhealú a dhéanamh  idir pobal 

cleachtais agus grúpaí nó pobail eile: 

An réimse: Bíonn níos mó ná club cairde nó líonra daoine nasctha i gceist le pobal cleachtais. 'It has 

an identity defined by a shared domain of interest. Membership therefore implies a commitment 

to the domain, and therefore a shared competence that distinguishes members from other people' 

(op. cit.). 

An pobal:'In pursuing their interest in their domain, members engage in joint activities and 

discussions, help each other, and share information. They build relationships that enable them to 

learn from each other' (op. cit.). 

An cleachtas: 'Members of a community of practice are practitioners. They develop a shared 

repertoire of resources: experiences, stories, tools, ways of addressing recurring problems- in short, 

a shared practice. This takes time and sustained interaction' (op. cit.). 

Wenger, Etienne (2007) 'Communities of practice. A brief introduction'. Communities of practice 

[http://www.ewenger.com/theory] 

Ríomheolaíocht 

http://www.ewenger.com/theory
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Modheolaíochtaí/Próisis agus Noirm 

Dúshláin 

Modheolaíochtaí/Próisis agus Noirm 
• Baineadh úsáid as teimpléad dearaidh ina raibh moltaí amhail uainíocht agus 

topaicí/gníomhaíochtaí. Rinneadh smaointe na múinteoirí maidir le topaicí ar mian leo a 

chuimsiú sna cnuaschruinnithe a thiomsú mar chuid de na meastóireachtaí ar an gceardlann 

• Úsáideadh téama de ghnáth le cabhrú chun inneachar an chnuaschruinnithe a dhearadh e.g. 

Measúnú 

• Sannadh cnuasghrúpaí do mhúinteoirí de réir a suímh. 

• Tionóladh na cnuaschruinnithe thar thréimhse dhá sheachtain - 3 sheisiún in aghaidh na 

seachtaine. 

• D’ainneoin cheapadh na gcnuaschruinnithe, bhíodh idirphlé 20 nóiméad ag tús na 

gcnuaschruinnithe i gcónaí ionas go bhfaigheadh gach cnuasghrúpa nuashonrú ó gach 

múinteoir faoin gcaoi ar éirigh le Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta ina seomra ranga 

féin. 

• Rinneadh an fhormáid agus na hionchais a mhíniú ag an gcéad chnuaschruinniú. 

• Ag an gcéad chnuaschruinniú, bhí beirt éascaitheoirí ann ón bhfoireann le haghaidh 

Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta. Níor tharla sé sin ach ag an gcéad chnuaschruinniú. 

Bhí éascaitheoir amháin ann ina dhiaidh sin. 

• Rinneadh na chéad chúpla chnuaschruinniú a dhearadh go mionchruinn agus úsáid á baint as 

teimpléad Dearaidh um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach, ach de réir mar a d’fhorbairt an 

pobal fágadh na gníomhaíochtaí níos oscailte, iarradh ar rannpháirtithe a gcuid smaointe 

agus tuairimí a chur in iúl maidir leis an méid ar mhian leo a phlé nó a chlúdach ag brath ar 

an áit ina raibh siad sa chúrsa ag an am. Ligeadh dóibh freisin an chnuasach a stiúradh i dtreo 

áirithe bunaithe ar an méid a tháinig chun cinn sa seisiún áirithe sin. 

• De réir a chéile, lig an t-éascaitheoir do na rannpháirtithe na cnuasaigh a stiúradh níos mó de 

réir mar a d’fhorbair siad. 

• Rinneadh doiciméad achomair inar tugadh breac-chuntas ar na príomhphointí a tháinig chun 

cinn ó na cnuasaigh uile a phostáil ar Slack tar éis dheireadh na gcnuasaigh. Coinníodh 

doiciméad achomair inmheánach níos mionsonraithe chomh maith. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dúshláin 

Na hachair a bhí ar na múinteoirí taisteal: (mar shampla Leitir Ceanainn go Muineachán/Ciarraí 

go Gaillimh) - cé gur réitíodh é sin le díograis na rannpháirtithe. 

 Uaireanta ní raibh go leor ama don chruinniú (cé go gceapaim nár cheart níos mó ná 

2 uair an chloig a chaitheamh ann i dtráthnóna amháin) 
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Scéalta 
Ratha 

Na Tosca a raibh Tionchar acu ar 
Inbhuanaitheacht 

Tionchar agus Meastóireacht: agus Fianaise ón Éascaitheoir agus ón Rannpháirtí á 
cur san áireamh (Tuairimí Cáilíochtúla) Tuairimí) 

Ba mhór an dúshlán é fós ceannas/freagracht a ghéilleadh ionas go mbeadh na cnuasaigh ina n-

imeachtaí faoi stiúradh múinteoirí a bheadh go hiomlán neamhspleách. 
 

Scéalta Ratha 

• Rannpháirtíocht ard a bhí spreagúil; 

• Múinteoirí ag glacadh freagrachta; úinéireacht ina gcur i láthair agus plé criticiúil; 

• Braistint chomhghleacaíochta/mhuintearais níos mó sa ghrúpa. 

• Múinteoirí ag cabhrú le múinteoirí nua agus le múinteoirí a raibh deacracht acu le codanna den 
chúrsa 

 

Na Tosca a raibh Tionchar acu ar Inbhuanaitheacht 

• Na naisc shoiléire le gnéithe eile den fhorbairt ghairmiúil leanúnach (ceardlanna, seimineáir 

ghréasáin) 

• Mar gheall ar an atmaisféar maith sa ghrúpa rinneadh go leor taithí/smaointe/acmhainní a 

chomhroinnt. 

• Rinneadh inbhuanaitheacht a chinntiú ós rud é go ndearna comhairleoirí SFGM gach 

cnuaschruinniú a eagrú agus a éascú go hiomlán. 

 

Tionchar agus Meastóireacht: 
Agus Fianaise ón Éascaitheoir agus ón Rannpháirtí á cur san áireamh  
(Tuairimí Cáilíochtúla) 

Ní dhearnadh aon mheastóireacht fhoirmiúil ar thionchar na bPobal Cleachtais um 

Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta ar theagasc agus ar fhoghlaim. Tá sé sin mar ábhar 

tionscadail taighde atá ar bun ag Lero faoi láthair agus a bhfuil sé beartaithe é a fhoilsiú i 

ndeireadh 2020. 

Fianaise ón Éascaitheoir: Tríd is tríd, b’imeachtaí an-dearfach iad na cnuasaigh, inar tugadh 

léargas maith dúinn (an fhoireann) ar an méid a bhí ar siúl sa seomra ranga. Go minic ag na 

cnuasaigh, d’oibrigh na múinteoirí le chéile ar bhonn gairmiúil agus rinne siad eispéiris a mhalartú 

chun comhthuiscint a fhorbairt ar ghnéithe áirithe den chúrsa. Le mórán de na nithe a pléadh, 

cuireadh eolas ar fáil dár smaointeoireacht ar dhearadh na gCeardlann Náisiúnta aghaidh ar 

aghaidh. 

Léirítear samplaí thíos de thuairimí cáilíochtúla maidir leis na cnuasaigh a rinne múinteoirí mar 

chuid de mheastóireachtaí na ceardlainne 

Cén tairbhe a bhain tú féin agus do chuid scoláirí as na cnuasimeachtaí  i mí Dheireadh Fómhair 2018? 

(Bhí an cheist sin san áireamh sa mheastóireacht NW3) 

• Bhí níos mó muiníne agam sa rang agus bhí mé ábalta mo chuid imní a chur in iúl 

• Chun an fhírinne a dhéanamh, níor bhaineamar mórán tairbhe astu -Sílim go mbeadh 

ceardlann níos fearr. 

• Sainchúraim a phlé. 
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• Ba dheis é chun labhairt le múinteoirí eile agus chun tuiscint a fháil ar an dul chun cinn a 

bhí á dhéanamh ag an bpointe sin. 

• Bhaineamar an-tairbhe as an imeacht seo mar cuireadh am ar fáil le haghaidh idirphlé 

ghinearálta ar thopaic gan chlár a bheith ann ar ghá cloí leis. Bhí sé go deas tuairimí/cúis 

imní etc. na ndaoine eile a chloisteáil agus cabhrú chun comhaontú ar an méid a 

oibreoidh/nach n-oibreoidh. Is féidir na torthaí is fearr a fháil ó phlé oscailte. 

• Bhí sé go deas labhairt le múinteoirí eile (bhí an chuid is mó díobh ó chohórt eile chomh 

maith) agus comhrá macánta a bheith againn faoin gcaoi a raibh ag éirí linn. Bhí sé go 

maith tús a chur le sainchúram alt 4 freisin. Bhí mé ag súil go gcoinneoimis i dteagmháil 

trí Slack ina dhiaidh ach níor tharla sé sin. 

• Bhí sé go maith a chloisteáil conas a bhí ag éirí le múinteoirí eile agus iad ag plé le héilimh 

Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta. 

• Bhí sé go maith labhairt le scoileanna comhchosúla agus an sainchúram a phleanáil le 

haghaidh ALT 4. Mar mhúinteoir Matamaitice, ní raibh orm sainchúram praiticiúil a 

scríobh riamh agus, mar sin, bhí sé an-úsáideach agus ina chabhair mhór dom. 

• Tuiscint níos fearr ar an méid atá á dhéanamh ag scoileanna eile 

• Ní raibh mé ábalta freastal air. Bunaíodh grúpa agus rinne na baill eile a gcuid tuairimí a 

chomhroinnt. Tá sé úsáideach mar acmhainn bhreise, aithne a bheith agam ar dhaoine 

áitiúla ar féidir liom dul i dteagmháil leo agus smaointe a phlé leo. Do mo scoláirí, tá sé 

ina chabhair mhór dóibh an méid atá á dhéanamh ag scoláirí eile dá gcuid tionscadal a 

fheiceáil. 

• Bhí imní orm nach raibh an t-ábhar ceart á mhúineadh agam/nach raibh go leor á 

dhéanamh agam le mo scoláirí ach tar éis dom bualadh le múinteoirí eile agus a chloisteáil 

go raibh an imní chéanna orthu siúd nílim chomh buartha a thuilleadh. Bhain mo scoláirí 

tairbhe as mar bhí níos mó muiníne agam i mo chuid teagaisc agus thug mé tascanna 

Python níos casta dóibh. 

• Fuair mé dea-smaointe ón líonrú 

• Bhí cuid de na (scrúduithe/sainchúraim) a léiríodh úsáideach 

• Ní raibh mé ábalta freastal air, bhí ceanglais oibre eile agam 

• Tá sé ríthábhachtach dúinn líonrú a dhéanamh le múinteoirí eile, na leibhéil atá á 

mbaint amach againn a aimsiú agus cineálacha cur chuige/modheolaíochtaí a phlé, 

ionas go n-éireodh linn go léir. 

• Ar an drochuair, ní raibh mé ábalta freastal. 

• Tuiscint níos fearr ar thascanna a shocrú agus ar an sainchúram le haghaidh ALT4 

• Bhíomar díreach tar éis fadhb a aithint le foclóirí agus mar sin tharla sé ag am maith 

dúinn. Chabhraigh sé freisin ó thaobh na straitéisí is fearr a úsáid sa rang agus chun 

cruthaitheacht a chothú. 

• Samplaí de shainchúram dearaidh; mé féin/mo scoláirí a chur i gcomparáid le 

múinteoirí/ranganna eile bunaithe ar ár ndul chun cinn; cloisteáil faoi mhothúcháin 

múinteoirí eile (Níl mé liom féin leis an eachtra cheannródaíoch seo!) 
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Na chéad chéimeanna eile 
agus Pleanáil don Todhchaí 

• Tuiscint níos fearr ar na hAltanna 

 

Tionchar ar Theagasc agus ar Fhoghlaim 

Ní dhearnadh aon mheastóireacht fhoirmiúil ar thionchar na bPobal Cleachtais um 

Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta ar theagasc agus ar fhoghlaim. Tugtar le fios ón 

bhfianaise starógach go raibh tionchar an-dearfach ag an bPobal Cleachtais ar theagasc agus 

foghlaim, áfach. 

 
Na chéad chéimeanna eile agus Pleanáil don Todhchaí 

 

Chuireamar na múnlaí pobail cleachtais céanna san áireamh (i.e. aghaidh ar aghaidh i mí 

Dheireadh Fómhair agus mí Feabhra i ngach scoilbhliain, Slack agus Compsci.ie) inár gcreat FGL 

do mhúinteoirí i scoileanna a thug Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta isteach den chéad 

uair i mí Mheán Fómhair 2020. 

Amach anseo, tá sé beartaithe córas meantóirí a thabhairt isteach ina mbeidh múinteoirí Chéim 

1 ina meantóirí do mhúinteoirí nua a shannfar dóibh. 

Déanfaidh comhlaigh SFGM i gcomhar le comhairleoirí SFGM an chéad bhabhta eile de 

chnuasaigh a éascú. Tá sé sin ina chuid de phróiseas ‘céim siar’ ar ghá é a phleanáil agus a 

bhainistiú go cúramach. 

 

Comhoibriú le CESI-CS maidir leis na cnuasaigh aghaidh ar aghaidh a phleanáil. Tá sé sin ina chuid 

de chomhoibriú leanúnach níos leithne idir foireann Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta 

POST agus ‘CESI-CS’ TPN agus tagann sé faoi chreat-dhoiciméad tacaíochta OES i leith an ábhair 

sin. 

 

 

Ligtear leis an gcreat tacaíochta freisin do chomhoibriú idir CESI-CS agus SFGM sna réimsí seo a 

leanas: 

- Caidreamh a fhorbairt le lucht tionscail agus institiúidí 3ú leibhéal/Institiúidí  

Ardoideachais e.g. intéirneachtaí, meantóireacht 

- Forbairt scileanna (i.e. Python, Forbairt Gréasáin, Córais Leabaithe etc.). 
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Cúlra agus réasúnaíocht a 
bhunaithe 

Modheolaíochtaí/Próisis agus Noirm 

Dúshláin 

 

 
 

Cén teideal thíos a dhéanann an cur síos is fearr ar an múnla comhoibríoch seo den fhorbairt 

ghairmiúil agus cén fáth? 

Pobal Foghlama Gairmiúla - comhdhéanta de mhúinteoirí Eolaíocht Talmhaíochta ó scoileanna 

éagsúla sa cheantar céanna a oibreoidh le chéile i ngrúpaí oibre chun an tsonraíocht nua don 

Eolaíocht Talmhaíochta a chur i bhfeidhm. Tugann sé deis do mhúinteoirí pleanáil agus acmhainní 

a chomhroinnt, rud a chuireann feabhas ar theagasc agus ar fhoghlaim sna seomraí ranga go léir. 
 

 Cúlra agus réasúnaíocht a bhunaithe 
Cuireadh pobail foghlama ghairmiúla (PFG) ar bun chun a chumasú do mhúinteoirí Eolaíocht 

Talmhaíochta oibriú i gcomhar lena chéile ar ábhair theagaisc a phleanáil agus a cheapadh a 

bhaineann leis an tsonraíocht nua le haghaidh Eolaíocht Talmhaíochta. Bíonn tromlach na 

múinteoirí Eolaíocht Talmhaíochta i scoileanna leo féin agus mar sin tá sé tábhachtach go 

bhforbróidís caidreamh gairmiúil lena chéile ionas go bhféadfaidís machnamh a dhéanamh ar a 

gcleachtas féin agus a gcuid scileanna oideolaíochta a fhorbairt chun torthaí níos fearr a bhaint 

amach ó thaobh fhoghlaim na scoláirí de. Is féidir le múinteoirí teacht le chéile chun smaointe 

nua agus foghlaim a phlé ina seomraí ranga agus chun oibriú le chéile d’fhonn an fhoghlaim a 

fheabhsú do na scoláirí go léir. Cumasaíonn siad foghlaim ghairmiúil leanúnach do mhúinteoirí 

chomh maith, maidir le hEolas ar Ábhar Oideolaíoch agus eolas ar inneachar ábhair (go háirithe 

i measc múinteoirí nach bhfuil ina réimse féin). Cuirtear spás sábháilte ar fáil leo inar féidir le 

múinteoir machnamh a dhéanamh agus feabhas a chur ar theagasc agus ar fhoghlaim. 
 

Modheolaíochtaí/Próisis agus Noirm 

• Rinneadh plé ar an dea-chleachtas a éascú. 

• Rinne múinteoirí acmhainní a chomhroinnt trí Scoilnet. 

• Foghlaim chomhoibríoch i measc comhghleacaithe. 

• Comhroinneann múinteoirí luachanna agus noirm trí idirphlé. 

• Díriú ar theagasc agus foghlaim trí phlé machnamhach. 

• Díriú coiteann ar fhoghlaim na scoláirí 

 
 
 
 
 
 
 

Dúshláin 
• Rannpháirtíocht na rannpháirtithe 

• Líon na rannpháirtithe 

• An tráth sa bhliain (de réir fhéilire na forbartha gairmiúla leanúnaí a fuair an fhoireann 

Eolaíocht Talmhaíochta nua ón gcóras a bhí i bhfeidhm roimhe sin tharla na PFGanna i mí 

Eolaíocht Talmhaíochta 
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Scéalta 
Ratha 

Na Tosca a raibh Tionchar acu ar 
Inbhuanaitheacht 

na Nollag) 

• An tráth sa tráthnóna, uaireanta tar éis scoile chomhaontú Pháirc an Chrócaigh 

• An tIonad (an t-achar atá na múinteoirí ó ionaid oideachais)* níl ionaid oideachais sna 

contaetha go léir agus mar sin beidh ar mhúinteoirí áirithe taisteal níos faide go déanach 

san oíche 

• Níl aon ardán leictreonach ann chun comhoibriú a dhéanamh air mar ní bhfuair baill na 

foirne Eolaíocht Talmhaíochta go leor oiliúna fós maidir leis an ardán ríomhnasctha (atá 

beartaithe a bheith mar na bogearraí digiteacha chun acmhainní a chomhroinnt) agus mar 

sin ní raibh aon rochtain ag na múinteoirí air. 

• Mothaíonn múinteoirí go bhfuil brú orthu obair nua a ghlacadh 

• Spreagadh a thabhairt do na múinteoirí, teastaíonn uathu go soláthródh na héascaitheoirí 

gach rud (An t-aistriú ó shamhail aistreach go dtí múnla claochlaitheach) 

• Ba mhaith le múinteoirí a bhfrustrachas leis an tsonraíocht nua, a thóg roinnt mhaith ama, 

a chur in iúl 
 

Scéalta Ratha 
• Comhoibriú idir múinteoirí Eolaíocht Talmhaíochta (bíonn na múinteoirí Eolaíocht 

Talmhaíochta ina n-aonar ina scoileanna féin de ghnáth agus, dá bhrí sin, tá sé go maith 

dóibh a bheith ábalta a gcuid tuairimí a phlé lena chéile) 

• An rochtain chomhsheasmhach chéanna ar fhorbairt ghairmiúil leanúnach, oiliúint agus 

acmhainní a thabhairt do na múinteoirí go léir 

• Tuilleadh teagmhála le comhairleoirí agus múinteoirí eile 

• Deis do mhúinteoirí chun ceisteanna a chur, na dúshláin atá rompu a chur in iúl, acmhainní 

agus smaointe a chomhroinnt maidir leis an tsonraíocht nua a chur i bhfeidhm 
 

Na Tosca a raibh Tionchar acu ar Inbhuanaitheacht 
• Bíonn tacaíocht ó na múinteoirí éagsúil ó réigiún go réigiún 

• Uainiú na bpobal forbartha gairmiúla (cén lá/t-am/ionad/tráth den bhliain) 

• Ardán do gach duine lenar féidir leis na múinteoirí na hacmhainní a rinneadh/a 

comhroinneadh a rochtain/chomhroinnt 

• Bacainní a shárú chun comhroinnt acmhainní agus dea-chleachtais a spreagadh, rud a 

chiallóidh nach mbeidh múinteoirí ag obair ina n-aonar a thuilleadh 

 

Tionchar agus Meastóireacht: 

Lena n-áireofar Fianaise ón Éascaitheoir agus ón Rannpháirtí (Tuairimí 
Cáilíochtúla)/ Tionchar ar Mhúineadh agus ar Fhoghlaim  

 

• Cuireann sé faisnéis ar fáil d’fhorbairt ghairmiúil leanúnach amach anseo - aithnítear 

réimsí ina bhféadfadh tacaíocht a bheith de dhíth ar mhúinteoirí d’fhonn teagasc agus 

foghlaim a fheabhsú 

• Tugann sé deis do na múinteoirí labhairt le múinteoir eile, rud atá fíorthábhachtach mar 

bíonn múinteoirí Eolaíocht Talmhaíochta scoite ina scoileanna féin go minic 

• Deiseanna chun acmhainní agus smaointe nua/difriúla a chomhroinnt - chun múinteoirí 
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a chumhachtú agus neamhspleáchas a thabhairt dóibh 

• Uirlisí/teicneolaíochtaí digiteacha nua a thaispeáint atá in úsáid sa seomra ranga chun 

cabhrú le múinteoirí agus scoláirí 

 
 

Na chéad chéimeanna eile agus Pleanáil don Todhchaí 
 

• Conas múinteoirí a spreagadh chun comhoibriú a dhéanamh níos mó 

• Múinteoirí a chur ar an eolas faoin méid atá i gceist le PFGanna, faoina gcuspóir agus a 
bhfeidhm. Tá dul amú mór ar a lán de na múinteoirí! 

• Conas "níos mó ná cruinniú" a bhaint amach 

• Cuspóir agus brí cheart a chinntiú 

• Na pobail foghlama ghairmiúla a chur ar siúl ag am níos oiriúnaí sa tráthnóna do 
mhúinteoirí 

• Athraigh dátaí na bpobal foghlama gairmiúla ó mhí na Samhna/mhí na Nollag go dtí mí 
Dheireadh Fómhair mar ní bhíonn múinteoirí chomh gnóthach ag an tráth sin den bhliain 
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Cúlra agus réasúnaíocht a 
bhunaithe 

Modheolaíochtaí/Próisis agus Noirm 

Dúshláin 

 

 
 

Cén teideal thíos a dhéanann an cur síos is fearr ar an múnla comhoibríoch seo den fhorbairt 

ghairmiúil agus cén fáth? 

Gné chúnta le Pobal Foghlama Gairmiúla. 

 

Cúlra agus réasúnaíocht a bhunaithe 

Tuiscint agus meas níos fearr a spreagadh ar an mbaint atá idir an Mhatamaitic agus mórán 

gnéithe d’Fhisic, Ceimic, Bitheolaíocht agus Eolaíocht Talmhaíochta. Rinneamar cinneadh chun 

GeoGebra a úsáid, timpeallacht chomhtháite d’fhoghlaim agus forbairt na matamaitice (seachas 

córas céimseata dinimiciúil amháin) chun idirghníomhaíocht a éascú idir léirithe amhairc agus 

ailgéabracha ar na coincheapa céanna. 
 

Modheolaíochtaí/Próisis agus Noirm 

I mí Mheán Fómhair 2019, chinneamar go leanaimis ar aghaidh le Ceardlanna GeoGebra a 

fhorbairt do mhúinteoirí Fisice, Ceimice, Bitheolaíochta agus Matamaitice. Ba é a bhí i gceist leis 

na ceardlanna sin ná dhá thráthnóna thar sé ionad oideachais ó Chorcaigh go Baile Átha Cliath. 

Tugadh cuireadh do mhúinteoirí freastal ina mbeirteanna e.g. múinteoir Matamaitice in éineacht 

le múinteoir Fisice. Ansin cuireadh coincheapa matamaiticiúla na céimseata in iúl dóibh go 

seicheamhach agus taispeánadh dóibh conas iad a thaispeáint trí GeoGebra a úsáid. Chreideamar 

gurb é GeoGebra an uirlis dhigiteach is fearr do mhúinteoirí chun deis a thabhairt dá scoláirí a 

bheith rannpháirteach i samhaltú agus amharcléiriú i ndáil leis na torthaí foghlama 

geoiméadracha a bhí i gceist sa Mhatamaitic agus in ábhair ETIM eile araon. 

I mí Eanáir 2020, rinne an fhoireann ceardlann a phleanáil a bhí dírithe go sonrach ar mhúinteoirí 

a bhí ag dul i ngleic leis an tsonraíocht nua don Eolaíocht Talmhaíochta. Ba é an sainchúram cuidiú 

le múinteoirí ina mbeirteanna chun tuiscint a fháil ar Anailís Staitistiúil agus an méid ar cheart dá 

scoláirí a chur san áireamh ina 'leabhrán comhlánaithe digiteach' de réir mar a fhorálann 

Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Cinneadh gurb iad ceardlanna GeoGebra an modh is fearr chun é 

sin a dhéanamh agus go nascfar iad leis na pobail foghlama ghairmiúla don Eolaíocht 

Talmhaíochta chun tacú le teagasc agus tuiscint ar an measúnú. Ceapadh na ceardlanna lena 

reáchtáil thar dhá thráthnóna i ndeich n-ionad oideachais ar leith. Ar an drochuair, ní rabhthas 

ábalta na ceardlanna a chur ar fáil ach i dtrí ionad mar gheall ar COVID-19. 

 
 

Dúshláin 

Am do mhúinteoirí bualadh le chéile, smaointe a chomhroinnt agus dul i dtaithí ar phacáiste 

bogearraí nua. Bhí drogall tomhaiste ar dhaoine dul i ngleic leis na smaointe nua. 

Ceardlanna Tráthnóna i bhFisic, Ceimic, Bitheolaíocht, 
Matamaitic mar chúltaca le pobail foghlama gairmiúla don 
Eolaíocht Talmhaíochta 



Civitas Parium 
Múnlaí SFGM d’Fhorbairt Ghairmiúil Chomhoibríoch 

 
 

103  

Scéalta 
Ratha 

Na Tosca a raibh Tionchar acu ar 
Inbhuanaitheacht 

 

Scéalta Ratha 

• Is múnla traschuraclaim iontach í chun Uimhearthacht a fhorbairt i scoil. 

• Bíonn scil mhatamaiticiúil amháin nó níos mó astu seo a leanas ag teastáil le haghaidh 

gach mionscrúdú/turgnamh eolaíoch, ríomh, meas, léiriú agus léirmhíniú sonraí. Léiríodh 

na scileanna sin go han-mhaith trí GeoGebra a úsáid. 

• Bhí comhar agus comhoibriú feabhsaithe ar fud churaclam na nEolaíochtaí. 

• Réasúnaíocht agus réiteach fadhbanna níos fearr i measc múinteoirí as a lean sástacht 

thábhachtach do mhúinteoirí. 

• Tháinig feabhas ar an léirmhíniú agus an cur i láthair a rinneadh i ndáil le graif, cairteacha 

agus léaráidí. 

• Méadú ar úsáid na dTeicneolaíochtaí Digiteacha maidir le measúnú a dhéanamh ar obair 

na scoláirí. 

 
 

Na Tosca a raibh Tionchar acu ar Inbhuanaitheacht 

Ceannaire Foirne SFGM, Comhairleoir agus beirt chomhlach tiomanta a sholáthar a bhfuil siad 

uile dírithe ar an Uimhearthacht a chur chun cinn agus a fheabhsú sa churaclam ar fad, trí 

dhearcadh dearfach a chothú i leith úsáid agus ábharthacht na matamaitice san Eolaíocht 

Talmhaíochta (agus in ábhair ETIM eile ar dtús). 

 

Tionchar agus Meastóireacht: 

Lena n-áireofar Fianaise ón Éascaitheoir agus ón Rannpháirtí (Tuairimí 

Cáilíochtúla)/ Tionchar ar Mhúineadh agus ar Fhoghlaim  

• Beidh sé níos éasca dom anois sonraí ón triail a úsáid agus sonraí a chur isteach i ngraf 

• Bainfidh mé úsáid as uirlisí grafaice agus tarraingeoidh mé graif agus il-línte. 

• Bhain mé taitneamh as foghlaim conas sonraí a léiriú i ngraif staitistiúla 

• Cheap mé go raibh sé i bhfad níos éasca torthaí a léirmhíniú agus a mheasúnú mar 

thoradh ar an gceardlann. 

• Tuigim go maith anois an méid atá i gceist le hobair tionscadail agus tiomsú sonraí ginearálta. 

 

• Is rud nua domsa é GeoGebra, caithfidh mé dul abhaile (!!) agus foghlaim faoi. Cheap 

mé go raibh sé go hiontach. Go raibh maith agaibh! 

• Cheap mé gur cuireadh beocht san anailís staitistiúil i gcomhair an tionscadail ag baint 

úsáid as diall caighdeánach, léaráidí boscaí is stríoc etc. Go raibh maith agaibh! 
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Na chéad chéimeanna eile 
agus Pleanáil don Todhchaí 

 
Na chéad chéimeanna eile agus Pleanáil don Todhchaí 

 

Tá sé beartaithe ceardlanna GeoGebra a reáchtáil san Fhómhar do mhúinteoirí Eolaíocht 
Talmhaíochta. Tá sé beartaithe freisin agus sonraíochtaí nua á dtabhairt isteach i Matamaitic 
Fheidhmeach, Fisic, Ceimic agus Bitheolaíocht, ar ghá tuairisciú digiteach a dhéanamh ar 
thionscadail i gcomhair gach ceann díobh, go gcuirfear béim nua ar GeoGebra do na hábhair ETIM 
uile trí na ceardlanna sin a nascadh mar ghnéithe cúnta leis na pobail foghlama ghairmiúla faoi 
seach. Mar thoradh air sin, eagrófar ceardlanna GeoGebra do mhúinteoirí na n-ábhar sin go léir 
chomh luath is a gcuirfear a n-ábhar i bhfeidhm. 

Tá cuid mhaith pleanála déanta freisin maidir le Comórtas GeoGebra Náisiúnta SFGM do 
Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna. Tá sé beartaithe tús a chur leis an tionscadal seo in 
2020/2021. 
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Cúlra agus réasúnaíocht a 
bhunaithe 

Modheolaíochtaí/Próisis agus Noirm 

Dúshláin 

 

 
 

Cén teideal thíos a dhéanann an cur síos is fearr ar an múnla comhoibríoch seo den fhorbairt 

ghairmiúil agus cén fáth? 

Pobal Foghlama Gairmiúla, mar is é an aidhm go bhfoghlaimeodh gairmithe óna chéile trí phlé 

machnamhach - níor bhuail na pobail sin go réigiúnach ach uair amháin agus dá bhrí sin ní féidir 

a rá gur forbraíodh líonra inbhuanaithe idir múinteoirí i scoileanna éagsúla. 
 

Cúlra agus réasúnaíocht a bhunaithe 

Cuireadh na pobail foghlama gairmiúla ar bun chun caoi a thabhairt do mhúinteoirí laistigh de 

réigiún chun caidreamh agus muinín a chothú lena chéile maidir lena gcuid riachtanas maidir leis 

an 'seansiollabas'. Tá sé beartaithe dá n-oibreodh na múinteoirí de réir noirm sheanbhunaithe 

an ghrúpa go ndéanfaí smaointe a chomhroinnt agus go bhféadfaí é sin a úsáid mar ardán chun 

leanúint le dinimic oibre éifeachtach nuair a thiocfaidh an tsonraíocht nua isteach. Dá bhrí sin, 

nuair a chuirfear an tsonraíocht nua i bhfeidhm sna míonna seo amach romhainn agus nuair a 

bheidh PFGanna ina gcuid de chreat forbartha gairmiúla leanúnaí na Ceimice, beidh taithí ag 

tairseach chriticiúil múinteoirí ar choincheap an chomhair laistigh den fhóram seo cheana féin. 
 

Modheolaíochtaí/Próisis agus Noirm 

Ag an tús, rinneadh réasúnaíocht maidir le hoibriú laistigh de phobal forbartha gairmiúla a léiriú 

do na rannpháirtithe. Cuimsíodh leis sin, aird a tharraingt ar an leibhéal méadaithe comhroinnte 

idir múinteoirí i gcomparáid le cineál níos aistrí na gceardlann tráthnóna a cuireadh ar siúl roimhe 

seo. Fuarthas gnéithe iompair inmhianaithe ó na rannpháirtithe tar éis cleachtadh tosaigh mar 

bhealach chun noirm an ghrúpa a chur ar bun. Cuireadh na torthaí inmhianaithe, lena n-áirítear 

obair a chomhroinnt go poiblí trí Scoilnet, in iúl do rannpháirtithe. 

 

Dúshláin 

Cheap roinnt múinteoirí go raibh sé díspeagúil noirm ghrúpa a chur ar bun mar chuaigh sé i 

bhfeidhm ar an taithí a bhí acu ar fhorbairt ghairmiúil leanúnach faoi réimse na Sraithe Sóisearaí. 

Fadhb eile a bhí ann ná nach bhfuair na comhlaigh a chuir forbairt ghairmiúil leanúnach ar fáil 

oiliúint ar an uirlis comhoibriú digiteach ríomhnasctha a úsáid. Chiallaigh sé sin nach ndearna 

múinteoirí smaointe a chomhroinnt ach amháin ar bhonn aghaidh ar aghaidh. 

D’fhéadfadh go dtógfadh sé roinnt ama ar mhúinteoirí glacadh leis sin mar bhealach chun a gcuid 

riachtanas a chomhlíonadh mar aistrítear an fhreagracht orthu féin ó thaobh oibriú dá chéile 

seachas acmhainní réamhdhéanta a bhailiú. Ar an gcuma sin, d’fhéadfadh roinnt daoine a 

cheapadh gur chleachtadh ón mbarr anuas atá i gceist leis an mbogadh chuig forbairt ghairmiúil 

leanúnach den chineál seo. 

 

Ceimic 
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Scéalta 
Ratha 

Na Tosca a raibh Tionchar acu ar 
Inbhuanaitheacht 

Bhí sé deacair a chinntiú go bhfuair na héascaitheoirí go léir oiliúint sna scileanna éascaithe mar 

nach raibh siad uile ábalta freastal ar na laethanta oiliúna a eagraíodh mar gheall ar cheanglais 

scoile. Ós rud é gur athrú ón ngnáth atá i gceist leis an modh seo d’fhorbairt ghairmiúil leanúnach, 

tá sé ag tógáil níos mó ama ná mar a samhlaíodh chun muinín a chothú i measc na foirne 

comhlaigh. 

 

Bhí tionchar ag srianta ama ar an bhféidearthacht d’oiliúint a chur ar an bhfoireann éascaitheoirí 

maidir leis an ardán ríomhnasctha chomh maith, rud lena bhféadfadh múinteoirí taithí a fháil ar 

acmhainní a chomhroinnt go digiteach lena chéile. 

Scéalta Ratha 

Bhí ciall dhifriúil ag baint le rath d’éascaitheoirí difriúla agus braitheadh go raibh sé difriúil in 

ionaid dhifriúla - ag brath ar bharántúlacht bhraite na ndaoine a chuir na pobail foghlama 

ghairmiúla sin ar fáil nó a rinne iad a éascú. Rud eile a luadh thuas a bhfuil baint aige leis seo ná 

cibé ar cuireadh oiliúint ar an éascaitheoir nó nár cuireadh. 
 

Na Tosca a raibh Tionchar acu ar Inbhuanaitheacht 

Moladh do mhúinteoirí an cur chuige oideolaíoch comhroinnte a taispeánadh dóibh ar oíche an 

phobail foghlama gairmiúla, agus a thaitin leo, a thriail leis na scoláirí ina ranganna Sraithe 

Sinsearaí féin, agus ar an gcaoi sin tugadh cúis dóibh filleadh ar na pobail foghlama ghairmiúla 

ina dhiaidh sin mar comhaontaíodh go dtabharfaí aiseolas iontu ar na dúshláin agus na scéalta 

ratha a bhí i gceist leis an gcur chuige sin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tionchar agus Meastóireacht: 

Lena n-áireofar Fianaise ón Éascaitheoir agus ón Rannpháirtí (Tuairimí 
Cáilíochtúla)/ Tionchar ar Mhúineadh agus ar Fhoghlaim  
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Na chéad chéimeanna eile 
agus Pleanáil don Todhchaí 

Bhraith na héascaitheoirí go raibh leibhéil éagsúla saineolais acu maidir le scileanna éascaithe 

agus braitheann cuid acu go bhfuil oiliúint/tuilleadh oiliúna ag teastáil uathu. 

Shíl roinnt múinteoirí nár tugadh fógra iomchuí dóibh ina leith, ós rud é gur modh nua den 

fhorbairt ghairmiúil leanúnach a bhí i gceist le cúrsaí PFG nach mór dóibh a bheith páirteach go 

gníomhach iontu. Seans go raibh sé sin níos measa fós de bharr easpa saineolais ar scileanna 

éascaithe i measc na gcomhlaigh rud a d’fhéadfadh cur isteach ar a gcumas chun léargas a fháil 

ar shaol daoine eile. 

Ba iad na múinteoirí a bhraith go raibh an pobal forbartha gairmiúla úsáideach na múinteoirí 

céanna a raibh taithí acu ar fhoireann Chomhlaigh na Ceimice agus a raibh muinín iomlán acu 

iontu. 

Níor cheart talamh slán a dhéanamh den mhuinín atá ag múinteoirí sna foirne ábhair ná rómheas 

a bheith agat uirthi, is gné thábhachtach dár gcuid oibre í, agus d’fhéadfaimis solúbthacht áirithe 

a fháil leis na múinteoirí agus iad a mhealladh isteach má mheasann siad go bhfuilimid inniúil ó 

thaobh seachadta (oiliúint!!) a chur ar bun/chur ar fáil - d’fhéadfadh a bheith orainn a iarraidh ar 

mhúinteoirí muinín a bheith acu asainn go dtí go dtuigeann siad luach a gcuid eispéireas teagaisc 

féin. Ar roinnt bealaí, beimid ag iarraidh ar mhúinteoirí ligean orthu go dtí go dtarlóidh sé i 

ndáiríre. 

Chuir roinnt múinteoirí in iúl gur spreagadh iad chun machnamh a dhéanamh ar a gcuid oibre le 

fuinneamh nua agus go mbeadh tionchar dearfach aige sin ar a gcleachtadh agus a dtaithí féin. 

Dúirt roinnt múinteoirí go gcabhródh an fhéidearthacht de líonra múinteoirí a chur ar bun leo ó 

thaobh braistint leithlisithe, rud a mhothaíonn siad go minic. 
 

Na chéad chéimeanna eile agus Pleanáil don Todhchaí 
 

Tá sé beartaithe tuilleadh pobal foghlama gairmiúla a eagrú don chéad bhliain acadúil eile, agus 

beidh oiliúint chomhlaigh maidir leis an ardán digiteach ríomhnasctha agus breisoiliúint ar 

scileanna éascaithe mar bhuntaca leo sin. 

Táthar ag féachaint ar thaighde gníomhaíochta mar uirlis chun cleachtas machnamhach 

múinteoirí a chur chun cinn. D’fhéadfadh roinnt céimithe nua, lena n-áirítear múinteoirí nua-

cháilithe (MNCanna), tacú leis an gcur chuige sin maidir le hiniúchadh a dhéanamh ar do 

chleachtas féin. D’fhéadfadh ailt taighde atá ar fáil trí bhunachar sonraí na Comhairle 

Múinteoireachta a bheith mar bhonn faoin gcur chuige seo. 

D’fhéadfaí iniúchadh a dhéanamh ar an bhféidearthacht de mhúinteoir a bhfuil taithí aige/aici a 

chur le chéile (ina mbeirt) le comhghleacaí nach bhfuil mórán taithí aige/aici ionas go spreagfaí 

comhroinnt cleachtais ar bhonn duine le duine ar dtús agus (ina dhiaidh sin) ar bhonn níos leithne 

laistigh den PFG. 

Úsáid a bhaint as cainéal ‘YouTube’ le haghaidh PFG don Cheimic lena bhféadfaí físeáin a 

chomhroinnt agus a choimeád faoi raon ceannteideal. D’fhéadfaí na físeáin is mó cúnaimh a 

aistriú go Scoilnet ansin. Is ionann an scéal maidir le comhaid a d’fhéadfaí a chomhroinnt ar an 

ardán ríomhnasctha i ndáil le Scoilnet. 
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Cúlra agus réasúnaíocht a 
bhunaithe: 

Dúshláin 

 

 
 

 

Cén teideal thíos a dhéanann an cur síos is fearr ar an múnla comhoibríoch seo den fhorbairt 

ghairmiúil agus cén fáth? 

Cnuasach 
 

Cúlra agus réasúnaíocht a bhunaithe 

Is é a bhí sna Cnuasaigh Naisc Litearthachta sin ná seimineáir aonuaire faoi fhorbairt ghairmiúil 

leanúnach do mhúinteoirí a bhí i ngar dóibh go geografach. Ba í an réasúnaíocht ná acmhainn a 

fhorbairt le haghaidh feabhas inbhuanaithe ó thaobh litearthacht a leabú i scoileanna. 

Inár litir, lenar fógraíodh an bhraisle, tarraingíodh aird ar na haidhmeanna a bhí léi: 

• tacú le pobail chleachtais chun a gcuid taithí a chomhroinnt agus a smaointe a mhalartú 

• cumas ceannaireachta na nascmhúinteoirí a fhorbairt agus iad ag obair laistigh de 

chomhthéacs grúpa gairmithe atá dinimiciúil agus forásach agus atá tiomanta d’fheabhas 

a chur ar fhoghlaim na scoláirí sa litearthacht 

• díriú ar spriocanna agus gníomhartha éifeachtacha a scríobh d’fhonn litearthacht a 

fheabhsú do na scoláirí, agus 

• dul i ngleic le hathbhreithniú agus meastóireacht trí machnamh a dhéanamh ar Ag 

Breathnú ar an Scoil Againne 2016 agus na Treoirlínte maidir le Féinmheastóireacht Scoile 

2016-2020 

 

Ba mhúinteoirí an naisc litearthachta iad mórán de na rannpháirtithe, ach theastaigh uathu 

tuiscint níos fearr a fháil ar conas anailís a dhéanamh ar shonraí litearthachta agus úsáid a bhaint 

astu, agus ar conas spriocanna litearthachta éifeachtacha a bhunú agus straitéisí iomchuí a 

thabhairt isteach. Trí na gcnuasaigh sin, cuireadh deis ar fáil do rannpháirtithe chun eolas agus 

saineolas i réimse na litearthachta a chomhroinnt, agus naisc thacaíochta a chothú lena chéile. 
 

Modheolaíochtaí/Próisis agus Noirm 

Bhí cur chuige sóisialta tógachaíoch mar bhonn faoi (Vygotsky, 1978), agus thug na múinteoirí an 

t-eolas agus an taithí a bhí acu cheana féin isteach sa bhraisle go comhoibríoch, áit a raibh deis 

acu critíc agus athmheasúnú a dhéanamh agus cur leis an tuiscint a bhí acu cheana. 

Dúshláin 

Cnuascheardlanna an Naisc Litearthachta Iar-bhunscoile 

Eanáir 2020 
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Scéalta 
Ratha 

Na Tosca a raibh Tionchar acu ar 
Inbhuanaitheacht 

Na chéad chéimeanna eile 
agus Pleanáil don Todhchaí 

B’imeachtaí aonuaire a bhí sna cnuasaigh litearthachta seo, rud a chruthaigh dúshláin ann féin 

mar nach raibh aon deis chun tacaíocht a chur ar fáil do na múinteoirí ar bhonn leanúnach. 

D’ainneoin na litreach inar léiríodh ábhar na gcnuasaigh, bhí tuairimí éagsúla ag na rannpháirtithe 

maidir leis an méid a bheadh á fhiosrú sa seimineár; theastaigh ó chuid acu díriú ar anailís ar 

shonraí, theastaigh ó chuid eile díriú ar spriocanna éifeachtacha a chruthú, agus theastaigh ó 

rannpháirtithe eile fós am a chaitheamh ar straitéisí litearthachta iomchuí. Bhí sé deacair freastail 

ar na riachtanais éagsúla go léir in aon cnuas sheisiún amháin. Ina theannta sin, seachas an cur 

chuige bunathraithe a úsáideadh, ba chosúil gur theastaigh ó roinnt rannpháirtithe go n-úsáidfí 

cur chuige níos aistrí, ina bhfaighfí an t-eolas go léir ón éascaitheoir, seachas é a chur le chéile trí 

idirghníomhaíochtaí na rannpháirtithe. 
 

Scéalta Ratha 

Bhí ardleibhéal idirghníomhaíochta agus comhroinnte eolais sna cnuasaigh. Bhí sé go hiontach 

na rannpháirtithe a fheiceáil ag foghlaim óna chéile, agus ag cothú muiníne ó thaobh a gcuid 

taithí agus smaointe féin a chomhroinnt. 

 

Na Tosca a raibh Tionchar acu ar Inbhuanaitheacht  
 
Ba sheimineáir aonuaire a bhí iontu sin. Thóg roinnt rannpháirtithe sonraí teagmhála na 

rannpháirtithe eile, ionas go mbeidís ábalta leanúint de thacú lena chéile, tar éis an tseimineáir. 

 

Tionchar agus Meastóireacht 

Cuireadh i láthair é ar bhealach iontach, agus bhí sé éasca topaicí a phlé.  

Dírithe níos mó ar straitéisí seachas ar spriocanna (inmhianaithe).  

Bhí sé go hiontach smaointe a chomhroinnt.  

Ba cheart é seo a dhéanamh níos mó. 

Dúirt triúr freagróirí gur cheap siad go mbainfeadh an bhraisle níos mó le straitéisí litearthachta 

agus bhraith siad gur bhain sé níos mó leis an bpróiseas FMS, agus spriocanna agus gníomhartha 

a scríobh. 

 

 

 

 
 

Na chéad chéimeanna eile agus Pleanáil don Todhchaí 
 

Ba mhian liom comhoibriú a fheiceáil idir Litearthacht Bhunscoile agus Litearthacht Iar-

bhunscoile, b’fhéidir fiosrú ar an gcaoi is fearr chun tacú le páistí agus iad ag bogadh ar aghaidh 

ón mBunscoil go dtí an Iar-Bhunscoil trí na modheolaíochtaí teagaisc comhchosúla a d’fhéadfaí a 

úsáid i ndáil le litearthacht a aithint etc. 
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Cúlra agus réasúnaíocht 

In 2007, rinne an tAire Oideachais agus Eolaíochta siollabas nuafhorbartha i gcomhair 

Eacnamaíocht na hArdteistiméireachta a fhaomhadh lena chur i bhfeidhm in ionad an tsiollabais 

a tugadh isteach in 1969. Caitheadh é a chur siar áfach mar gheall ar dhéine agus géarchéim 

airgeadais le linn na tréimhse ina raibh sé beartaithe é a thabhairt isteach. Tar éis athruithe ar 

fhorbairt agus chur i láthair sonraíochtaí agus ábhair imní a cuireadh in iúl i dTuarascálacha an 

Phríomhscrúdaitheora le haghaidh Eacnamaíocht na hArdteistiméireachta in 2009 agus in 2013, 

cuireadh tús leis an bpróiseas chun sonraíocht athbhreithnithe agus nuashonraithe a fhorbairt i 

ndáil le hEacnamaíocht na hArdteistiméireachta i mí Mheán Fómhair 2014, tar éis próiseas 

comhairliúcháin mionsonraithe (CNCM, 2015). Cuireadh tús leis an tsonraíocht athbhreithnithe 

deiridh a chur i bhfeidhm i mí Mheán Fómhair 2019 laistigh d’iar-bhunscoileanna. Leagadh amach 

creat don fhorbairt ghairmiúil leanúnach náisiúnta chun tacú le múinteoirí Eacnamaíocht na 

hArdteistiméireachta, ag tosú i mí Eanáir 2019. Bhí an creat sin déanta suas de shraith de chúig 

Sheimineár Náisiúnta, Seimineáir Ghréasáin agus Pobail Foghlama Ghairmiúla bunaithe ar 

réigiún. Rinneadh na pobail foghlama ghairmiúla sin a éascú chun spás cosanta a chur ar fáil ina 

bhféadfaí comhoibriú chun dul i ngleic le riachtanais nua na múinteoirí i ndáil leis an oideolaíocht 

agus athruithe sa chleachtas atá bunúsach i dteagasc agus foghlaim na sonraíochta 

athbhreithnithe. 

De réir treochtaí idirnáisiúnta agus faoi thionchar straitéis Liospóin agus tionscnamh ECFA, 

Príomhinniúlachtaí a Shainiú agus a Roghnú, rinneadh creat príomhscileanna a fhorbairt don 

tsraith shinsearach. D’fhéadfadh an eacnamaíocht a bheith ina cabhair chun gach ceann de na 

príomhscileanna sin a fhorbairt, trí thorthaí foghlama lena léirítear eolas, scileanna, luachanna 

agus dearcthaí a bheifí ag súil go mbeadh foghlaimeoirí ábalta iad a léiriú de thoradh ar an 

bhfoghlaim a bhaineann leis an topaic sa sonraíocht (CNCM, 2015 lch. 7). Ar an gcaoi chéanna, is 

ábhar "iompróra" ETIM í an eacnamaíocht mar eolaíocht shóisialta agus bainfidh an tsonraíocht 

athbhreithnithe tairbhe as cur chuige bunaithe ar fhiosrú, lena gcothófaí nuálaíocht, 

cruthaitheacht agus smaointeoireacht chriticiúil, atá ríbhunúsach chun cultúr fiontraíochta a 

fhorbairt ina ndéanfar dul chun cinn eacnamaíoch agus sóisialta (CNCM, 2015, lch. 29). Tá sé 

beartaithe go gcuirfí béim ar fhadhb eacnamaíoch le cur chuige fiosraithe i leith na 

heacnamaíochta, ionas go mbeidh sé de chumas ar scoláirí príomhshamhlacha agus 

príomhphrionsabail na heacnamaíochta a chur i bhfeidhm chun an fhadhb a fhiosrú, agus go n-

iarrfaí orthu fiosrú a úsáid chun anailís a dhéanamh ar an bhfadhb agus é a mheasúnú agus teacht 

ar chonclúidí. Tá sé sin soiléir freisin sna hathruithe ar na comhpháirteanna measúnachta 

d’Eacnamaíocht na hArdteistiméireachta, lena gciallaítear go mbeidh staidéar taighde bunaithe 

ar shainchúram a eisíonn Coimisiún na Scrúduithe Stáit gach bliain cothrom le 20% de na 

marcanna iomlána as seo amach (CNCM 2019). Dá bhrí sin, beidh athrú suntasach cleachtais i 

gceist le cur chuige bunaithe ar fhiosrú nó ar fhadhbanna do roinnt múinteoirí, go háirithe na 

múinteoirí sin nach bhfuil mórán taithí acu ar theagasc i ndisciplíní eile a bhaineann le ETIM. Cé 

go bhfuil go leor den fhianaise go dtí seo starógach, ní haon ionadh é go léiríonn an t-aiseolas 

tosaigh ó mheastóireachtaí agus iarrataí ar thacaíocht go raibh an t-aistriú sin ina dhúshlán 

suntasach do roinnt múinteoirí ó thaobh a gcleachtas a oiriúnú chun an t-eispéireas is fearr is 

Eacnamaíocht na hArdteistiméireachta 
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féidir a thabhairt d’fhoghlaimeoirí ina leith sin. Tá deiseanna do chomhoibriú ina gcomhpháirt 

riachtanach d’fhorbairt ghairmiúil leanúnach múinteoirí de réir mar a théann siad i ngleic leis an 

tsonraíocht athbhreithnithe sin. 

Tá comhoibriú ina ghné choitianta de dhioscúrsa oideachais le déanaí. Tá forbairt fós ag teacht 

ar an gcaoi a gcomhoibríonn múinteoirí, áfach, ó chomhoibriú gairmiúil ar leibhéal dromchla 

laistigh den ghairm, a d’fhéadfadh a bheith éifeachtach nó nach bhféadfadh, go dtí comhoibriú 

láidir ar leibhéal i bhfad níos doimhne, ar a dtugann Hargreaves agus ‘Connor (2018 a,lch. 4) 

gairmiúlacht chomhoibríoch. Go bunúsach, is é sin an chaoi a gcomhoibríonn daoine ar bhealach 

níos gairmiúla chun cleachtas gairmiúil níos láidre agus níos fearr a chruthú le chéile, agus 

bunathrú á chur i bhfeidhm ar bhealaí atá níos beaichte ina struchtúir agus ina modhanna. Tá 

caidreamh dearfach iontaobhach ag croílár na gairmiúlachta comhoibríche, lena ndéanann 

múinteoirí fiosrú le chéile agus glacann siad gníomh dá réir chun fadhbanna a réiteach agus fíor-

athrú a chothú. 

'Collaborative professional relationships that positively influence student learning need 

better tools and deeper trust, clearer structures and stronger cultures, expertise and 

enthusiasm, knowing what to do and how to be with each other - both solidity and 

solidarity. (Hargreaves & O'Connor, 2018 b, lch. 21) 

 

Cén teideal thíos a dhéanann an cur síos is fearr ar an múnla comhoibríoch seo 

den fhorbairt ghairmiúil agus cén fáth? 

B’fhéidir gurb é Pobail Foghlama Ghairmiúla an cur síos is fearr ar an múnla comhoibríoch a 

úsáideann múinteoirí eacnamaíochta. Is féidir a rá gur léiríodh raon gnéithe a chuirtear i leith 

pobail cleachtais freisin leis an “múnla” a tháinig chun cinn i gcás na heacnamaíochta, áfach. Bhí 

an múnla i gcomhréir leis an sainmhíniú a leagadh amach in (Wenger, McDermott & Snyder, 2002 

lch. 4) do Phobail chleachtais "groups of people who share a concern, a set of problems, or a 

passion about a topic, and who deepen their knowledge and expertise in this area by interacting 

on an ongoing basis". Bhí ballraíocht go hiomlán deonach agus féinroghnaithe (Brown agus 

Duguid, 1991) agus cuireadh ceannaireacht ar fáil go foirmiúil agus go neamhfhoirmiúil, ón 

gcomhairleoir SFGM agus ó bhaill den phobal araon (Wenger, McDermott & Snyder, 2002). Bhí 

na trí ghné bhunaidh a leag Wenger (2015, lch. 2) amach "An réimse, an pobal agus an cleachtas" 

ann chomh maith. 

 

Pobail Foghlama Ghairmiúla (PFG), téarma a fheileann do mhúinteoirí a oibríonn i gcomhar lena 

chéile i dtreo teagasc agus foghlaim a fheabhsú agus a úsáidtear go forleathan sa litríocht 

idirnáisiúnta (e.g. Bolam et al., 2005, Stoll et al., 2006). Cé nach bhfuil aon chomhaontú ar an 

sainmhíniú ar phobal forbartha gairmiúla, molann Stoll et al. (2006) go dtuigtear go ginearálta go 

mbíonn an méid seo a leanas i gceist le pobail foghlama ghairmiúla "a group of people sharing 

and critically interrogating their practice in an ongoing, reflective, collaborative, inclusive, 

learning oriented, growth-promoting way" (lch. 223). Cuireann Pobail Foghlama Ghairmiúla 

deiseanna ar fáil chun comhoibriú maidir le fadhbanna cleachtais i gcomparáid le múnlaí níos 

aistrí den oideachas. D’fhéadfadh nádúr scoite an teagaisc a bheith níos measa fós mura bhfuil 

aon deis ann chun comhoibriú le comhghleacaithe (Hargreaves & Fullan, 1992). Cuireann pobail 

foghlama ghairmiúla deiseanna ar fáil le haghaidh fiosrú machnamhach comhoibríoch, atá ina 
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Modheolaíochtaí/Próisis agus Noirm 

phríomhthréith d’fhorbairt ghairmiúil chomhoibríoch éifeachtach (Kennedy, 2014). D’fhéadfadh 

comhphlé criticiúil agus comhroinnt phoiblí na hoibre a bheith i gceist leis sin (Parker et al., 2016) 

lena gcuirtear ar chumas múinteoirí tacú lena chéile chun a gcleachtas a fheabhsú agus a 

dhearbhú. Ní hionann fiosrú sa chiall sin agus tionscnamh ná nuálaíocht, ach is é atá i gceist ná 

bealach gairmiúil chun a bheith ann agus is príomhghné den ghairmiúlacht chomhoibríoch é. Is 

ionann pobail foghlama ghairmiúla agus pobail ina mbíonn oideoirí tiomanta d’fhís chomhroinnte 

d’fhoghlaim na scoláirí, áit a bhfuil an méid seo a leanas fíor "expertise is cultivated and valued, 

evidence is respected but not revered and where dialogue as well as feedback in the service of 

better professional practice is deep, direct and demanding rather than overly polite and evasive" 

(Hargreaves & O'Connor, 2018: lch. 90). 

 

Modheolaíochtaí/Próisis agus Noirm 
 

De réir mar a cuireadh tús leis an gclár náisiúnta um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach i mí Eanáir 

2019, bhí sé soiléir go luath nach raibh taithí ag go leor de na múinteoirí ar an téarma Pobal 

Foghlama Gairmiúla agus nach raibh mórán taithí ag cuid acu ar dhul i ngleic le haon mhúnla 

sainithe um fhorbairt ghairmiúil chomhoibríoch go dtí seo lasmuigh dá bhfoireann scoile féin. Dá 

bhrí sin, bhí sé ríthábhachtach go ndéanfadh na comhairleoirí ionchais a bhainistiú agus go leagfaí 

amach na noirm agus na prótacail go luath. Cuireadh na pobail foghlama ghairmiúla ar bun ar 

bhonn réigiúnach trí chuireadh a thabhairt do na múinteoirí eacnamaíochta go léir sa bhunachar 

sonraí agus bhí sceideal déanta chun iad a éascú san míonna tar éis gach babhta de sheimineáir 

náisiúnta agus seimineár gréasáin. Rinneadh áiteanna a chur in áirithe tríd an DMS. Rinne 

comhairleoirí iniúchadh ar an aiseolas ó na seimineáir roimhe sin agus d’ullmhaigh siad roinnt 

ábhar a d’fhéadfaí a sholáthar chun tacú leis an gcéad bhabhta de phobail foghlama ghairmiúla 

mar "bhealach" nó mhodh chun struchtúr éigin a chur ar fáil chun tacú le fiosrú na múinteoirí. Ba 

é aidhm na bpobal forbartha gairmiúil ná spás cosanta a thairiscint do mhúinteoirí chun 

fadhbanna a réiteach agus forbairt a dhéanamh le chéile trí phlé machnamhach agus comhroinnt. 

Go minic bíonn múinteoirí eacnamaíochta mar an t-aon mhúinteoir don ábhar sin ina gcuid 

scoileanna agus ní fhaigheann siad mórán deiseanna chun comhoibriú le comhghleacaithe ón 

réimse ábhair céanna. Rinneadh an léitheoireacht roimh ré a chomhroinnt leis na rannpháirtithe 

uile maidir le hachoimre ghairid ar an litríocht a bhaineann le pobail foghlama ghairmiúla. Sa 

bhreis air sin, cuireadh am ar fáil ag tús na seisiún chun athbhreithniú a dhéanamh air sin trí phlé 

oscailte agus chun cuid de na cineálacha iompair agus na "noirm" inmhianaithe a bhaineann le 

gairmiúlacht chomhoibríoch a chur ar bun. Ós rud é go mbíonn na pobail forbartha ghairmiúla 

bunaithe ar mhuinín agus cóimheas, measadh gur fiú go mór é sin a fhiosrú go follasach. Cuireadh 

i láthair go bhféadfadh PFG a bheith ina bhfóram comhoibríoch i gcomhair forbairt ghairmiúil 

agus comhphlé criticiúil, mar aon le bealaí chun comhroinnt phoiblí na hoibre a éascú mar a luann 

Parker et al., 2016. 

Is dlúthchuid de na pobail foghlama ghairmiúla é go mbeidís faoi stiúradh na múinteoirí, agus go 

ndéanfadh na rannpháirtithe fadhbanna a fhiosrú nó bealaí a lorg chun cleachtas a fheabhsú. 

Spreagadh plé i measc na foirne mar thoradh air sin, faoin gcaoi is fearr chun an próiseas sin a 

éascú ionas go mbeadh na múinteoirí féin ábalta na seisiúin a stiúradh, measadh gur cuí tacú leis 

na chéad seisiúin áfach d’fhonn na rannpháirtithe a "mhealladh isteach". Ós rud é gur tionóladh 

na seisiúin sa tráthnóna, bhí an chontúirt ann go mbraithfeadh na rannpháirtithe gur cur amú 
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Dúshláin 

ama a bhí i gceist le noirm, cothú muiníne agus nirt a chur ar bun, mura gceapfaidís go raibh rud 

éigin praiticiúil bainte amach faoi dheireadh an tseisiúin. Baineadh úsáid as teimpléad dearaidh 

chun na seisiúin a phleanáil agus rinneadh leithdháiltí ama a mholadh i gcomhair na gcéimeanna 

ar leith. 

 

Dúshláin 
 

Is léir go bhfuil gá le hathrú cultúrtha suntasach chun tairbhí na bpobal foghlama gairmiúla nó na 

bpobal cleachtais a chur i luí ar roinnt múinteoirí sa ghairm. Is cosúil go bhfuil daoine fós i gcoinne 

triail a bhaint as na múnlaí comhoibrithe seo ar bhealach marthanach ionas go mbeadh 

múinteoirí ábalta a gcuid riachtanas foghlama gairmiúla féin a chomhlíonadh. Tá na hionchais 

agus roghanna fós níos mó i bhfabhar na modhanna níos aistrí den fhoghlaim ghairmiúil, agus tá 

drogall ar dhaoine glacadh leis an aistriú freagrachta go dtí na cleachtóirí féin. D’fhéadfadh 

ceisteanna oidhreachta a bheith ina gcúis amháin leis sin, go gceapfadh na múinteoirí gur obair 

sa bhreis ar na huaireanta i gcomhaontú Pháirc an Chrócaigh agus am cosanta atá i gceist le 

forbairt ghairmiúil leanúnach. D’fhéadfadh na múinteoirí breathnú orthu féin mar chleachtóirí 

gairmiúla gníomhaíocha freisin. Inár dtaithí, chláraigh agus d’fhreastail i bhfad níos lú múinteoirí 

ná mar a raibh súil leis, agus tháinig laghdú suntasach ar an líon sin arís don chéad bhabhta eile 

PFGanna agus tháinig athrú ar an bpríomhghrúpa a d’fhreastail chomh maith. Dá bhrí sin, bhí sé 

an-deacair an mhuinín agus neart a chothú chun dul chun cinn ceart a dhéanamh laistigh den 

ghrúpa. 

Tá an t-am le teacht le chéile ina thoisc shuntasach. Bhí sé beartaithe gach babhta PFGanna a 

reáchtáil laistigh de mhí nó níos mó den seimineár náisiúnta agus seimineár gréasáin roimhe. 

Thug sé sin deis do na múinteoirí comhoibriú maidir le gnéithe a bhain le hábhar na seimineár 

sin nó chun saincheisteanna cleachtais níos leithne a bhaineann leis an eacnamaíocht a chur san 

áireamh. Go dtí go raibh ar na scoileanna dúnadh de bharr bhearta sláinte Covid-19, rinneadh na 

PFGanna a éascú mar imeachtaí réigiúnacha ag Ionaid Oideachais áitiúla ar fud na tíre thar 

thréimhse dhá uair an chloig sa tráthnóna. Ba ghá taisteal chuig an Ionad Oideachais agus abhaile 

uaidh chun freastal ar na seisiúin sin agus b’fhéidir gur bhraith na múinteoirí gur brú breise a bhí 

i gceist leis sin. Bhí sé sin soiléir ón laghdú a tháinig ar líon na rannpháirtithe agus toisc nár tháinig 

rannpháirtithe ar ais athuair i gcomhair na seisiún ina dhiaidh sin. I gcásanna áirithe, ba ghá 

imeachtaí a chur ar ceal toisc nach raibh go leor spéise iontu. Bhí an bhearna fhada idir seisiúin 

ina dúshlán freisin ó thaobh leanúnachais de, nuair nach raibh ceannaireacht láidir laistigh den 

ghrúpa. 

Labhair múinteoirí eacnamaíochta faoin easpa soiléireachta tráthúla ón CNCM agus ó Choimisiún 

na Scrúduithe Stáit maidir le gné an staidéir taighde den mheasúnú. Tháinig go leor daoine go dtí 

seisiún PFG le hionchas athnuaite go mbeadh na héascaitheoirí ábalta an fhaisnéis sin a 

sholáthar. Lean sé sin ar aghaidh cé gur mhínigh na héascaitheoirí go soiléir ag gach pointe go 

raibh an méid sin lasmuigh de shainchúram SFGM agus go bhfoilseodh na gníomhaireachtaí féin 

an fhaisnéis sin in am trátha. Bhí dúshlán i gceist leis sin chun an fócas a dhíriú ar ais ar 

rannpháirtíocht chomhoibríoch maidir le cleachtas. 

Ba dhúshlán suntasach é ardán oiriúnach a fháil chun comhroinnt phoiblí obair agus acmhainní a 

éascú. Cé gur cuireadh oiliúint tosaigh ar fáil do na héascaitheoirí ar an ardán ríomhnasctha, 
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Scéalta 
Ratha 

Na tosca a raibh tionchar acu ar 
inbhuanaitheacht 

tharla sé sin go déanach sa phróiseas mar gheall ar shrianta ama agus tháinig sé chun cinn mar 

chuid de na príomhphointí foghlama agus iad ag dul i dtaithí ar an aistriú nua sin. Baineadh úsáid 

mhaith as Scoilnet ach níor léirigh na rannpháirtithe mórán spéise ann mar ardán do na grúpaí 

PFG. Tá sé fíorthábhachtach go ndéanfar pleanáil chúramach agus go gcuirfear go leor ama ar fáil 

le haghaidh oiliúna agus dul i dtaithí ar an ardán comhroinnte roghnaithe ionas go n-éireodh leis 

an seisiún. 

 

 

Scéalta Ratha 
 

Bhí roinnt scéalta ratha ann, go háirithe an meon comhghleacúil a tháinig chun cinn agus díograis 

na bpobal foghlama gairmiúil (PFG) mar bhealaí chun comhoibriú ar raon saincheisteanna 

cleachtais. Bhí ar na pobail foghlama ghairmiúla bogadh go dtí fóram ar líne i mí na Bealtaine 

2020 mar gheall ar dhúnadh scoileanna agus srianta taistil, rinneadh iad a éascú mar sheisiúin 

bheo ar Zoom agus cuireadh teorainn de 15 rannpháirtithe in aghaidh an tseisiúin i bhfeidhm. 

Bhí éileamh níos mó ná riamh air agus ba ghá seisiúin bhreise a eagrú. D’fhéadfadh gur chuir 

roinnt tosca  leis an éileamh níos mó, lena n-áirítear go raibh múinteoirí ábalta freastal le linn an 

lá scoile, nach raibh orthu taisteal agus gur cuireadh raon sliotán ama éagsúil ar fáil (trí cinn gach 

lá) agus, dá bhrí sin, bhíothas ábalta solúbthacht níos mó a thairiscint. Cé gurb é rannpháirtíocht 

aghaidh ar aghaidh an modh is fearr do rannpháirtithe, measann an fhoireann gur rogha 

dhearfach é seo chun freastal ar riachtanais na múinteoirí i gcásanna nárbh fhiú imeacht aghaidh 

ar aghaidh a eagrú toisc nach bhfreastalódh go leor daoine air. 

San aiseolas breise, léirítear níos mó muiníne i measc múinteoirí maidir le pleanáil le haghaidh 

teagaisc, foghlama agus measúnú foirmitheach i ndáil le sonraíocht athbhreithnithe, go háirithe 

cineálacha cur chuige atá bunaithe ar fhiosrú. Comhroinnt níos mó agus feasacht níos mó ar 

acmhainní agus ar thacú le scoláirí chun dul i ngleic le sonraí agus faisnéis go criticiúil. Measadh 

go raibh na PFGanna freagrúil agus nádúrtha ó thaobh tacú le riachtanais na rannpháirtithe de. 

 

Na Tosca a raibh Tionchar acu ar Inbhuanaitheacht 
 

Is cosúil go dtagann na príomhthosca a bhíonn taobh thiar d’inbhuanaitheacht na PFGanna ó 

neart na ceannaireachta (go hinmheánach sa ghrúpa nó ó éascaitheoir seachtrach) agus ón 

mbraistint gur "fiú go mór é". D’fhorbair na rannpháirtithe caidreamh maith leis an bhfoireann 

comhairleoirí eacnamaíochta thar an aistear FGL seo agus tá muinín acu asainn anois maidir le 

macántacht, é a bheith éasca labhairt linn agus fís chomhroinnte le haghaidh teagasc agus 

foghlaim na heacnamaíochta ar ardchaighdeán. Rinneadh iniúchadh ar an bhfís chomhroinnte 

sin, mar aon le luachanna na múinteoirí agus rinneadh iad a phlé go mion nuair a cuireadh tús le 

rolladh amach na forbartha gairmiúla leanúnaí i ndáil leis an tsonraíocht athbhreithnithe. Tá sé 

tábhachtach an snáithe coitianta sin a aimsiú ón tús mar d’fhéadfadh sé an grúpa a cheangal le 

chéile. Tá leanúnachas ríthábhachtach chun aon mhúnla atá bunaithe ar mhuinín a chothú. Bhí 

sé deacair é sin a bhaint amach mar bhí ráta ard athraithe múinteoirí ann de bharr an tsocraithe 

chun roghnú a bheith páirteach/gan a bheith páirteach, ach is amhlaidh atá sé leis an múnla seo. 

Má táthar chun glacadh le haiseolas mar chomhpháirt chriticiúil, tá sé de dhualgas ar na 

rannpháirtithe éisteacht leis, gníomh a ghlacadh dá réir agus tuairisciú chuig an ngrúpa ina leith. 
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Tionchar agus Meastóireacht: agus Fianaise ón Éascaitheoir agus ón Rannpháirtí 
á cur san áireamh (Tuairimí Cáilíochtúla) 

Cáilíochtúla)/ an Tionchar ar Theagasc agus Foghlaim 

Bhí cuid de na rannpháirtithe go mór i bhfabhar na comhpháirte seo. 

Ba shólás é do na rannpháirtithe go raibh na pobail foghlama ghairmiúla ina bhfóram chun 

saincheisteanna, ábhar agus cleachtas a phlé níos mine, a raibh baint acu go díreach leis na 

seimineáir nó na seimineáir ghréasáin. Cé go raibh an dul chun cinn mall, thosaigh na grúpaí a 

tháinig le chéile go nádúrtha ar thascanna comhoibríocha a chur i gcrích go tapa agus bhain siad 

an-sásamh pearsanta as. 

Bhí éagsúlacht mhór i rannpháirtíocht na múinteoirí. Bhí na múinteoirí sin a ghlac páirt ann an-

dearfach faoin bhféidearthacht d’ábhar a chomhroinnt agus deireadh a chur le hoibriú leo féin. 

Ní dócha go mairfeadh na pobail foghlama ghairmiúla go dtí an pointe seo gan an tacaíocht 

struchtúrtha a chuir na comhairleoirí SFGM ar fáil agus an t-éascú a rinne sin. Is é an dúshlán atá 

amach romhainn an ghné dhraíochta sin a aimsiú a chothaíonn comhtháthú agus a spreagann 

ceannaireacht nádúrtha agus féinstiúradh laistigh den ghrúpa. 

Tá deis ann chun roinnt de na pobail foghlama ghairmiúla (nó pobal foghlama gairmiúla 

forlíontacha) a thairiscint ar líne chun fóram malartach a sholáthar le haghaidh comhphlé agus 

comhoibrithe, áit nach mbeadh a leithéid ann murach sin. 

 
Tionchar agus Meastóireacht: 

Fianaise ón Éascaitheoir agus ón Rannpháirtí(Tuairimí Cáilíochtúla) / an 
Tionchar ar Theagasc agus Foghlaim - 

 

Thug meastóireachtaí na rannpháirtithe léargas ar an méid a cheap siad a bhí úsáideach agus 

rinne siad moltaí le haghaidh imeachtaí amach anseo. Thug siad léargas freisin ar thuairimí na 

rannpháirtithe faoin múnla agus ar an drogall a bhí orthu bogadh ó chur chuige aistreach go dtí 

modh níos claochlaithí den fhorbairt ghairmiúil. 

Tá ról suntasach ag pobail foghlama ghairmiúla i gcleachtas comhoibríoch a shamhaltú, 

taispeántar uirlisí digiteacha iontu agus cuireann siad ábhar ar fáil do sheimineáir agus seimineáir 

ghréasáin amach anseo. 
 

Sampla de Thuairimí na Rannpháirtithe Tábhacht 

• Seimineáir cosúil leis seo [de rogha]. 

Comhoibríoch seachas 

gníomhaíochtaí grúpa. 

Aithnítear luach na bpobal foghlama 

gairmiúla le haghaidh comhoibriú 

tairbheach. 
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• An deis chun ceisteanna a chur isteach 

roimh ré nó chun cur le clár oibre 

comhroinnte 

• Struchtúr níos mó thar 2 uair an chloig 

Breac-chuntas ar an méid a theastaíonn 

uainn a chlúdach sa seisiún 

• B’fhéidir an clár oibre a scaipeadh roimh ré 

... & d’fhéadfadh na daoine atá cláraithe 

chun freastal ar an gclár a gceisteanna a 

chur isteach (aon imní a chur in iúl) roimh 

an gcruinniú ... ar an gcaoi sin d’fhéadfaí 

na freagraí a ullmhú roimh ré agus bheifí 

ábalta aghaidh a thabhairt ar níos mó 

ceisteanna. Ar an iomlán, d’fhéadfaí 

struchtúr níos fearr a chur ar an gcruinniú 

agus níos mó topaicí a chlúdach ar an 

gcaoi sin. 

• Bainim taitneamh as smaointe a 

chomhroinnt le múinteoirí eile agus bíonn 

na héascaitheoirí cuidiúil i gcónaí. B’fhearr 

liom struchtúr níos mó a fheiceáil ag na 

cruinnithe seo seachas fóram oscailte 

• Comhphlé neamhfhoirmiúil iontach 

faoin tsonraíocht nua agus faoin 

tionscadal taighde 

Fianaise chontrártha maidir leis an rogha 

formáide; struchtúr níos fearr i gcoinne 

fóram oscailte le haghaidh comhphlé, 

comhroinnte agus réiteach fadhbanna. Ba 

dhíol spéise é nár bhraith na 

rannpháirtithe go raibh aon fhreagracht 

orthu féin an struchtúr sin a mholadh, a 

ullmhú ná a chur i bhfeidhm laistigh den 

ghrúpa. Tá an chuma fós ar an scéal go 

measann rannpháirtithe gur seisiún 

éascaithe ón mbarr anuas atá i gceist le 

PFGanna, cosúil le seimineáir agus 

ceardlanna agus níl fonn ar na 

rannpháirtithe freagracht a ghlacadh as 

foghlaim féinrialaithe. 

• Bhí sé an-éasca díospóireacht a dhéanamh. 

• Tuilleadh comhrá neamhfhoirmiúil den 

chineál sin chun smaointe a mhalartú 

 

• Bhainfinn tairbhe as seisiún níos faide. Bhí rannpháirtithe eile den tuairim 

chéanna. Tuigtear ón méid sin gur bhain 

na rannpháirtithe tairbhe as an seisiún 

agus gur fiú é ó thaobh a bhforbartha 

gairmiúla féin. 
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• Cuir níos mó acmhainní ar fáil. Aonad 

foghlama samplach. Díospóireacht mhaith 

idir múinteoirí. 

• Tuilleadh acmhainní curtha ar fáil/samplaí 

d’obair na scoláirí. 

• Ba mhaith liom treoir níos soiléire a fháil 

maidir leis an Staidéar Taighde 

• An bhféadfaimis liosta a fháil de na 

hacmhainní ar líne a luadh 

• Nuashonrú ar an tionscadal don bhliain 

seo chugainn 

• Ceisteanna agus freagraí samplacha 

• Is cinnte go bhfuil níos mó faisnéise de 

dhíth orainn, agus ar na scoláirí, maidir le 

leagan amach nua na scrúduithe/bpáipéar 

samplach. 

Léiríonn sé seo an dúshlán leanúnach do 

chomhairleoirí SFGM. Bíonn daoine fós ag 

súil le modhanna aistreacha d’fhorbairt 

ghairmiúil leanúnach den chuid is mó, agus 

b’fhearr leo acmhainní agus freagraí a 

“fháil” seachas iad a aimsiú go 

comhoibríoch trí fhiosrú tairbheach agus 

réiteach fadhbanna. Is dearcadh coiteann 

é gur imeacht atá san fhorbairt ghairmiúil 

leanúnach nach mór tabhairt faoi agus go 

dtabharfaí réitigh do na rannpháirtithe 

ann. 
Caithfear iarracht shuntasach a dhéanamh 
chun an dearcadh sin a athrú. 

 

Aithníonn rannpháirtithe a thábhachtaí atá 

comhroinnt phoiblí na hoibre ach tá 

tuilleadh cóitseála ag teastáil uathu faoi 

conas an bealach seo chun oibriú le chéile 

mar aonad a fhorbairt agus a gclár oibre 

féin a shocrú don mhéid is mian leo a 

fheabhsú agus a fhorbairt. 

• B’fhéidir balla Padlet a chruthú le 

hacmhainní a bhféadfaimis rochtain a fháil 

orthu 

• Pleananna ceachta a chomhroinnt amach 

anseo 

• Spás acmhainní a bheith ann ina mbeadh 

múinteoirí ábalta acmhainní a 

chomhroinnt. 

A aithint go soiléir go mbainfear tairbhe as 

ardán comhroinnte chun acmhainní agus 

obair a chomhroinnt go poiblí chun tacú le 

hathruithe sa chleachtas maidir le teagasc 

na heacnamaíochta. 

Níos mó plé a dhéanamh ar na roghanna is 

oiriúnaí agus ar oiliúint más gá sin. 
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Na chéad chéimeanna eile 
agus pleanáil don todhchaí 

 

• Cuireadh go leor eolais i láthair le linn an 

phlé, bhí sé go maith a chloisteáil conas 

atá ag éirí le múinteoirí eile leis an gcúrsa 

nua, ós rud é go bhfuil an gcuid is mó 

againn mar an t-aon mhúinteoir 

Eacnamaíochta inár scoileanna. 

• Ba chruinniú an-chomhoibríoch é agus 

cuireadh eolas nua ar fáil a thógfaidh mé 

ar aghaidh liom chun torthaí foghlama 

scoláirí a cheapadh 

• Comhrá oscailte maith - grúpa de mhéid 

deas 

• Comhráite faoin tionscadal, cleachtas 

comhroinnte 

• Comhrá faoin tionscadal agus modhanna 

taighde. 

• Díreach chun smaointe agus ábhair imní 

maidir leis na sonraíochtaí nua a chur in 

iúl 

• An comhrá faoin tionscadal taighde. Bhí 

sé go maith smaointe na ndaoine eile a 

chloisteáil agus a fháil amach conas atá 

siad ag dul i ngleic leis 

• Bhí sé úsáideach a chloisteáil conas atá 

gnéithe éagsúla den tsonraíocht nua á 

gcur i bhfeidhm ag múinteoirí eile Bhí sé 

go deas a chloisteáil go raibh eispéiris 

agus ceisteanna comhchosúla ag go leor 

múinteoirí eile. 

Léargas ar an meas atá ag daoine ar na 

PFGanna. Braitheann go leor daoine gur 

córas tábhachtach atá iontu chun teacht le 

chéile, smaointe agus dúshláin a 

chomhroinnt agus chun comrádaíocht agus 

muinín a fháil. Cuireann PFGanna deis ar fáil 

do phlé neamhfhoirmiúil, nádúrtha nach 

bhféadfaí a dhéanamh sa sceideal lán a 

bhíonn i gceist le seimineár náisiúnta i 

ngrúpaí beaga. 

 

Na chéad chéimeanna eile agus Pleanáil don Todhchaí 

 

Chuidigh saothar DuFour (2004), ina leagtar amach príomhphrionsabail an phobail foghlama 

gairmiúla, chun dearcadh a chruthú de PFGanna atá ag teacht le béim ar straitéisí 

gearrthéarmacha agus idirghabhálacha chun torthaí gnóthachtála agus sainspriocanna foghlama 

scoláirí a fheabhsú. Amach anseo, beimid ag díriú ar conas is féidir linn cultúr córasach níos 

inbhuanaithe d’fhiosrú comhoibríoch a chothú, ina ndíreofar ar thorthaí do na scoláirí uile, mar 

shampla, ag tacú le scoláirí chun scileanna trasdisciplíneach agus meonta amhail 

smaointeoireacht chriticiúil agus anailísiú a fhorbairt agus an luach a bhaineann leo a aithint. 

Scileanna ar féidir iad a chur i bhfeidhm ar fud an churaclaim agus thar an leanúnachas foghlama 

ar feadh an tsaoil. Mar gheall ar a chineál, ní mór é a bheith faoi stiúradh múinteoirí a ghlacfaidh 



Civitas Parium 
Múnlaí SFGM d’Fhorbairt Ghairmiúil Chomhoibríoch 

 
 
 
 
 
 
  

 

119  

freagracht as an méid a theastaíonn uathu a bhaint amach agus conas is mian leo é sin a 

dhéanamh. Is é ról an chomhairleora spreagadh a thabhairt dóibh chun brú ar aghaidh agus 

struchtúr tacúil a chur i láthair ina bhféadfaidís é sin a dhéanamh; cibé trí na ceisteanna cearta a 

chur, dul i gcoinne an status quo agus cinntí doimhne agus deacra a thabhairt chun cinn as a n-

eascraíonn léargais nua agus bealaí nua chun a bheith ann 

D’fhéadfadh a bheith ar chomhairleoirí cabhrú le rannpháirtithe chun fiosrú a dhéanamh ar an 

méid a bhí ann "roimhe" agus an méid atá ann "idir" (Hargreaves agus O'Connor, 2018 a lgh. 122-

123) ionas go dtuigfeadh rannpháirtithe an luach a bhaineann le múnlaí eile de ghairmiúlacht 

chomhoibríoch agus go mbeadh siad sásta foghlaim uathu. 

Is é an chéad dúshlán mór eile ná ardán a aimsiú chun acmhainní agus obair a chomhroinnt atá 

tarraingteach agus inrochtana do gach duine, chomh maith le tacú le ceannaireacht a thagann 

chun cinn laistigh de na grúpaí. 

Caithfear go leor ama a ghealladh do na pobail foghlama ghairmiúla, le fócas fadtéarmach, agus 

is fiú é sin a dhéanamh ionas go n-éireodh leo agus go mbainfí torthaí suntasacha astu. 
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Cúlra agus Réasúnaíocht 
 

In 2005 chuir an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM, 2005) tograí i láthair 

maidir le hoideachas na sraithe sinsearaí in Éirinn a fhorbairt sa todhchaí. Ag eascairt as na tograí 

sin, cuireadh tús leis an bpróiseas d’ábhar nua a fhorbairt 'Oideachas Sóisialta agus Polaitiúil'. 

Rinne CNCM an Dr. Roland Tormey a choimisiúnú chun páipéar cúlra a scríobh d’fhonn léargas 

forleathan a sholáthar ar an gcomhthéacs agus na saincheisteanna a bhí i gceist le forbairtí in 

oideachas sóisialta agus polaitíochta na sraithe sinsearaí (CNCM, 2006). Tar éis próiseas 

comhairliúcháin fairsing, foilsíodh tuarascáil in 2007 (CNCM, 2007) as a lean sonraíocht nua le 

haghaidh Pholaitíocht agus Sochaí na hArdteistiméireachta, a seoladh an 1 Feabhra 2016, agus 

foilsíodh leagan athbhreithnithe in 2019. Tugadh an t-ábhar isteach i 41 scoil píolótach i mí 

Mheán Fómhair 2016, agus thug an chéad chohórt de scoláirí faoi scrúdú na hArdteistiméireachta 

i mí an Mheithimh 2018. Tugadh an Pholaitíocht agus an tSochaí isteach mar rogha do gach iar-

bhunscoil ó fhómhar na bliana 2018 ar aghaidh, ag an am céanna le comóradh céad bliain ar an 

dáta a fuair mná na hÉireann deis chun vóta a chaitheamh den chéad uair. 

Aithníodh luach Pholaitíocht agus an tSochaí sa pháipéar cúlra, chun an smaointeoireacht 

chriticiúil agus na scileanna samhlaíocha a thabhairt do scoláirí, mar aon leis an eolas agus na 

luachanna i ndáil lena gcomhthéacsanna polaitiúla agus sóisialta, lena gcuirfear ar a gcumas a 

bheith ina ngníomhairí meabhracha agus freagracha ina saol.   Ag tagairt d’obair an Aontais 

Eorpaigh agus Chomhairle na hEorpa, tharraing an Dr. Tormey aird ar dhearbhú Chomhthionól 

Ginearálta na Náisiún Aontaithe 2005 - 2015 mar Dheich mBliana an Oideachais don Fhorbairt 

Inbhuanaithe. Tugadh straitéis isteach in 2005 agus rinneadh tagairt inti don ghá atá le córais 

oideachais a léiríonn sraith 

• príomhchoincheapa, a aithnítear an méid a leanas iontu "among other things poverty 

alleviation, citizenship, peace, ethics, responsibility in local and global contexts, 

democracy and governance, justice, security, human rights, health, gender equity, 

cultural diversity, rural and urban development, economy, production and 

consumption patterns, corporate responsibility, environmental protection, natural 

resource management and biological and landscape diversity" (UNECE, 2005, lch. 4) 

• scileanna smaointeoireachta, ag spreagadh foghlaimeoirí go háirithe chun an méid seo a 

leanas a dhéanamh "use systemic, critical and creative thinking and reflection in both 

local and global contexts" (2005, lch. 4) 

 

• agus gné eiticiúil, "including issues of equity, solidarity and interdependence in the 

present generation and between generations, as well as relationships between humans 

and nature and between rich and poor" (2005, lch. 5) 

Go suntasach, rinneadh an gá leis an méid a leanas a chur chun cinn a lua sa straitéis chomh 

maith "participatory, process- and solution-oriented educational methods", which should 

An Pholaitíocht agus an tSochaí na hArdteistiméireachta 
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include "among other things discussions, conceptual and perceptual mapping, philosophical 

inquiry, value clarification, simulations, scenarios, modelling, role playing, games, information 

and communication technology (ICT), surveys, case studies, excursions and outdoor learning, 

learner-driven projects, good practice analyses, workplace experience and problem solving" 

(2005, lch. 7). Braitear go bhfuil sé seo tábhachtach chun meon a chothú sna foghlaimeoirí de 

bheith gníomhach sa saol polaitiúil agus sóisialta. 

Tá an méid a leanas fíor i ngach ceann de na doiciméid chúlra agus sa tsonraíocht atá ag teacht 

chun cinn "the learning environment for social and political education should prioritise 

participatory, process and solution-oriented educational methods" (2006, lch. 27) mar atá 

léirithe thuas. Tá impleachtaí suntasacha aige sin chomh maith d’oiliúint tosaigh múinteoirí agus 

forbairt ghairmiúil leanúnach múinteoirí i ndáil leis an ábhar. Tá saincheisteanna fós ann maidir 

le cáiliú agus clárú múinteoirí don Pholaitíocht agus an tSochaí agus tá siad fós faoi athbhreithniú 

ag an gComhairle Mhúinteoireachta. Measadh go raibh na saincheisteanna sin ríthábhachtach 

chun a chinneadh cibé ar éirigh leis an ábhar nó nár éirigh, agus iarradh solúbthacht ó thaobh 

oideachas tosaigh múinteoirí agus oideachas múinteoirí ionghairme araon a chur ar fáil mar 

thoradh. Rinneadh é sin chun a áirithiú go bhféadfaí a chur ar chumas múinteoirí ó raon cúlraí a 

bhfuil spéis acu san ábhar é a theagasc. Tá impleachtaí fairsinge aige sin d’oideoirí múinteoirí 

agus na tacaíochtaí a bheidh ag teastáil. 

Rinne CNCM roinn doiciméad tacaíochta a fhoilsiú do mhúinteoirí. Tugtar breac-chuntas air sin 

in "Planning for Politics and Society" (CNCM, 2016 lch. 1) agus is léir go mbeidh gá le hathrú 

cleachtais chun an tsonraíocht a chur i bhfeidhm mar a beartaíodh. 

"Is ábhar é an Pholaitíocht agus an tSochaí a bhfuil baint aige le go leor disciplíní agus lena 

gcruthaítear naisc idir foghlaim na scoláirí sa seomra ranga agus sa domhan mór araon. Ní féidir 

nádúr dinimiciúil agus tráthúil eolas an ábhair a fháil i dtéacsleabhar. Is gá cur chuige teagaisc 

agus foghlama a úsáid lena dtugtar scoláirí tríd an bpróiseas seo a leanas: 

• tosaíonn an foghlaimeoir ag plé le topaic trína fhiosrú conas a bhaineann sí lena shaol 

féin nó le comhthéacs a bhfuil ciall aige dó 

• ina dhiaidh sin, déanann sé fiosrú níos mine ar an topaic trí réimse argóintí difriúla a úsáid nó 

trí scrúdú a dhéanamh ar shonraí atá ábhartha dá gceist 

 

• nuair a dhéanann siad amhlaidh, forbraíonn siad a gcuid scileanna plé agus díospóireachta 

agus anailís eolais, agus ag úsáid na scileanna sin, tagann siad ar a gconclúidí féin 

• cuireann siad a gcomhthéacs féin i gcomparáid le comhthéacs eile ar leibhéal náisiúnta, 

Eorpach nó domhanda 

• breathnaíonn sé ar an gcaoi ar chuidigh gníomhaithe agus smaointeoirí éagsúla le 

roinnt de na príomhsmaointe sin a fhorbairt." 

Luaitear cur chuige neamhlíneach maidir le teagasc, foghlaim agus measúnú, mar aon le raon 

leathan gníomhaíochtaí teagaisc agus foghlama rannpháirteacha atá dírithe ar fhiosrú laistigh de 

thimpeallacht seomra ranga dhialógach agus dioscúrsach. Tarraingítear aird ar roinnt 

modheolaíochtaí áirithe sa tsonraíocht (CNCM, 2019, lch. 14), agus deirtear go bhfuil siad an-

tairbhiúil chun tacú le foghlaim. Áirítear leo sin, plé agus díospóireacht, úsáid a bhaint as raon 

éagsúil meán comhaimseartha, sonraí a bhailiú agus a anailísiú, punanna agus irisí machnaimh. 
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Ós rud é go dtagann múinteoirí ó raon leathan cúlraí ábhair, agus go bhfuil taithí ar leibhéil 

éagsúla acu ar na modheolaíochtaí sin a chur i bhfeidhm, ba chomhpháirt ríthábhachtach den 

chreat FGL do mhúinteoirí é ardán a aimsiú le haghaidh forbairt ghairmiúil chomhoibríoch. 

D’fhéadfadh an Pholaitíocht agus an tSochaí a bheith ina cabhair chun gach ceann de 

phríomhscileanna na sraithe sinsearaí a fhorbairt, próiseáil faisnéise, cumarsáid a dhéanamh, a 

bheith éifeachtach go pearsanta, oibriú le daoine eile agus smaointeoireacht chriticiúil, 

chruthaitheach trí thorthaí foghlama lena léirítear eolas, scileanna, luachanna agus dearcthaí a 

bheifí ag súil go mbeadh foghlaimeoirí ábalta iad a léiriú de thoradh ar an bhfoghlaim a bhaineann 

leis na topaicí sa tsonraíocht. Tá naisc nádúrtha idir an tsonraíocht don ábhar agus ábhair ETIM 

agus tarraingíonn sí go mór ar scileanna anailíse agus léirmhínithe i ndáil le sonraí sóisialta agus 

polaitiúla cáilíochtúla agus/nó cainníochtúla agus ar chumas an scoláire chun argóintí réasúnacha 

agus loighciúla a chumadh (lch. 12). Amhail le hEacnamaíocht, cuirtear béim ar ghníomhaíochtaí 

teagaisc agus foghlama atá dírithe ar fhiosrú, ionas go mbeidh sé de chumas ar scoláirí múnlaí 

agus prionsabail a chur i bhfeidhm chun an fhadhb a fhiosrú, agus iarrtar ar scoláirí fiosrú a úsáid 

chun anailís a dhéanamh ar an bhfadhb agus é a mheasúnú agus teacht ar chonclúidí. Tá sé sin 

soiléir freisin sna comhpháirteanna measúnachta de Pholaitíocht agus an tSochaí na 

hArdteistiméireachta, lena gciallaítear go mbeidh Tuarascáil ar Thionscadal Saoránachta 

bunaithe ar shainchúram a eisíonn Coimisiún na Scrúduithe Stáit gach bliain (CNCM, 2018) 

cothrom le 20% den mharc iomlán. Dá bhrí sin, beidh athrú nua sa chleachtas i gceist le cur chuige 

bunaithe ar fhiosrú nó ar fhadhbanna do roinnt múinteoirí, go háirithe na múinteoirí sin nach 

bhfuil mórán taithí acu ar theagasc i ndisciplíní eile a bhaineann le ETIM. Cé go bhfuil go leor den 

fhianaise go dtí seo starógach, léiríonn an t-aiseolas tosaigh ó mheastóireachtaí agus iarrataí ar 

thacaíocht go raibh an t-aistriú sin ina dhúshlán suntasach do roinnt múinteoirí ó thaobh a 

gcleachtas a oiriúnú chun an t-eispéireas is fearr is féidir a thabhairt d’fhoghlaimeoirí ina leith 

sin. Tá deiseanna do chomhoibriú ina gcomhpháirt riachtanach d’fhorbairt ghairmiúil leanúnach 

múinteoirí de réir mar a théann siad i ngleic leis an tsonraíocht athbhreithnithe sin. Ba é an 

réasúnaíocht fhoriomlán cumas a neartú i measc na múinteoirí agus an t-ábhar a leabú i 

scoileanna mar rogha indéanta don Ardteistiméireacht. Tá an cur chuige tógachaíoch mar bhonn 

faoin múnla sin (Vygotsky, 1978), d’fhonn tacú le múinteoirí chun a dtaithí a chomhroinnt agus a 

smaointe a mhalartú; agus a gcumas ceannaireachta a neartú agus iad ag obair laistigh de 

chomhthéacs grúpa gairmithe atá dinimiciúil, forásach agus comhoibríoch agus tiomanta 

d’fheabhas a chur ar fhoghlaim, litearthacht agus uimhearthacht na scoláirí sa Pholaitíocht agus 

an tSochaí. I ndeireadh na dála, féadfaidh múinteoirí athbhreithniú agus meastóireacht a 

dhéanamh trí dhearcadh Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016 (ROS, 2016) agus na dTreoirlínte 

maidir le Féinmheastóireacht Scoile 2016-2020 lena gcuirtear béim ar an tábhacht a bhaineann 

le comhoibriú gairmiúil agus machnamh ag croílár an chleachtais éifeachtaigh sin. 

Tá athrú fós ag teacht ar an gcaoi a gcomhoibríonn múinteoirí, ó chomhoibriú gairmiúil ar leibhéal 

bunúsach laistigh den ghairm, a d’fhéadfadh a bheith éifeachtach nó nach bhféadfadh, go dtí 

comhoibriú láidir ar leibhéal i bhfad níos doimhne, ar a dtugann Hargreaves agus O’Connor (2018 

a, lch. 4) gairmiúlacht chomhoibríoch. Go bunúsach, is é sin an chaoi a gcomhoibríonn daoine ar 

bhealach níos gairmiúla chun cleachtas gairmiúil níos láidre agus níos fearr a chruthú le chéile, 

agus bunathrú á chur i bhfeidhm ar bhealaí atá níos beaichte ina struchtúir agus ina modhanna. 

Tá caidreamh dearfach iontaobhach ag croílár na gairmiúlachta comhoibríche, lena ndéanann 
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múinteoirí fiosrú le chéile agus glacann siad gníomh dá réir chun fadhbanna a réiteach agus fíor-

athrú a chothú. 

'Collaborative professional relationships that positively influence student learning need 

better tools and deeper trust, clearer structures and stronger cultures, expertise and 

enthusiasm, knowing what to do and how to be with each other - both solidity and 

solidarity.' (Hargreaves & O'Connor, 2018 b, lch. 21) 

 
Cén teideal thíos a dhéanann an cur síos is fearr ar an múnla comhoibríoch seo 

den fhorbairt ghairmiúil agus cén fáth? 

Go dtí seo, sa chreat le haghaidh rolladh amach náisiúnta na forbartha gairmiúla leanúnaí, tugadh 

Pobal Foghlama Gairmiúla ar an múnla comhoibríoch den fhorbairt ghairmiúil leanúnach do 

mhúinteoirí a mhúineann an Pholaitíocht agus an tSochaí. Má dhéantar grinnscrúdú air, áfach, is 

cosúil go bhfuil roinnt gnéithe coitianta idir é agus Pobal Cleachtais agus b’fhéidir gur cónaidhmiú 

den dá shamhail atá i gceist. 

Bhí an múnla, mar a forbraíodh í, i gcomhréir leis an sainmhíniú a leagadh amach ag (Wenger, 

McDermott & Snyder, 2002 lch. 4) do Phobail Chleachtais "groups of people who share a concern, 

a set of problems, or a passion about a topic, and who deepen their knowledge and expertise in 

this area by interacting on an ongoing basis". Bhí ballraíocht go hiomlán deonach agus 

féinroghnaithe (Brown agus Duguid, 1991) agus cuireadh ceannaireacht ar fáil go foirmiúil agus 

go neamhfhoirmiúil, ón gcomhairleoir SFGM agus ó bhaill den phobal araon (Wenger, 

McDermott & Snyder, 2002). Bhí na trí ghné bhunaidh a leag Wenger (2015, lch. 2) amach “An 

réimse, an pobal agus an cleachtas" ann chomh maith. Tugadh spreagadh do mhúinteoirí páirt a 

ghlacadh ann a mhéad agus a bhraitheann siad ar a gcompord. Tá an múnla ag claonadh go mór 

i dtreo Phobal Foghlama Gairmiúla (PFG), áfach, d’fhonn gnéithe aonair, comhoibríocha agus 

comhchoiteanna den fhoghlaim ghairmiúil i measc múinteoirí a chuimsiú, ionas go ndéanfaidís 

cleachtais a chomhroinnt go neamhfhoirmiúil, go dtacóidís lena chéile agus go n-oibreoidís i 

gcomhar lena chéile (Little 1990, 2003, Westheimer 1999). 

Pobail Foghlama Ghairmiúla (PFG), téarma a fheileann do mhúinteoirí a oibríonn i gcomhar lena 

chéile i dtreo teagasc agus foghlaim a fheabhsú agus a úsáidtear go forleathan sa litríocht 

idirnáisiúnta (e.g. Bolam et al., 2005, Stoll et al., 2006). Cé nach bhfuil aon chomhaontú ar an 

sainmhíniú ar phobal forbartha gairmiúla, molann Stoll et al. (2006) go dtuigtear go ginearálta go 

mbíonn an méid seo a leanas i gceist le pobail foghlama ghairmiúla "a group of people sharing 

and critically interrogating their practice in an ongoing, reflective, collaborative, inclusive, 

learning oriented, growth-promoting way" (lch. 223). Cuireann pobail foghlama ghairmiúla 

deiseanna ar fáil chun comhoibriú maidir le fadhbanna cleachtais i gcomparáid le múnlaí níos 

aistrí den oideachas. D’fhéadfadh nádúr scoite an teagaisc a bheith níos measa fós mura bhfuil 

aon deis ann chun comhoibriú le comhghleacaithe (Hargreaves & Fullan, 1992). Cuireann pobail 

foghlama ghairmiúla deiseanna ar fáil le haghaidh fiosrú machnamhach comhoibríoch, atá ina 

phríomhthréith d’fhorbairt ghairmiúil chomhoibríoch éifeachtach (Kennedy, 2014). D’fhéadfadh 

comhphlé criticiúil agus comhroinnt phoiblí na hoibre a bheith i gceist leis sin (Parker et al., 2016) 

lena gcuirtear ar chumas múinteoirí tacú lena chéile chun a gcleachtas a fheabhsú agus a 
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Modheolaíochtaí/Próisis agus Noirm 

dhearbhú. Ní hionann fiosrú sa chiall sin agus tionscnamh ná nuálaíocht, ach is é atá i gceist ná 

bealach gairmiúil chun a bheith ann agus is príomhghné den ghairmiúlacht chomhoibríoch é. Is 

ionann pobail foghlama ghairmiúla agus pobail ina mbíonn oideoirí tiomanta d’fhís chomhroinnte 

d’fhoghlaim na scoláirí, áit a bhfuil an méid seo a leanas fíor "expertise is cultivated and valued, 

evidence is respected but not revered and where dialogue as well as feedback in the service of 

better professional practice is deep, direct and demanding rather than overly polite and evasive" 

(Hargreaves & O'Connor, 2018: lch. 90). 

 

 

Modheolaíochtaí/Próisis agus Noirm 
 

Cuireadh tús leis an gclár náisiúnta um fhorbairt ghairmiúil leanúnach i mí na Bealtaine 2016, 

agus bhí sé soiléir ó thús an chláir nach raibh taithí ag cuid de na múinteoirí ar an téarma Pobal 

Foghlama Gairmiúla agus nach raibh mórán taithí ag cuid acu ar dhul i ngleic le haon mhúnla 

sainithe d’fhorbairt ghairmiúil chomhoibríoch. Dá bhrí sin, bhí sé ríthábhachtach go ndéanfadh 

na comhairleoirí ionchais a bhainistiú agus go leagfaí amach na noirm agus na prótacail go luath. 

Cuireadh na pobail foghlama ghairmiúla ar bun ar bhonn réigiúnach trí chuireadh a thabhairt do 

mhúinteoirí a mhúineann an Pholaitíocht agus an tSochaí sa chéad chohórt agus do gach cohórt 

eile ina dhiaidh sin. Bhí sceideal déanta chun cruinnithe PFG a éascú sna míonna tar éis gach 

babhta de sheimineáir náisiúnta. Cuireadh áiteanna in áirithe 

 chun páirt a ghlacadh iontu trí ríomhphost a sheoladh ar ais chuig an mBonn Riaracháin chun a 

dhearbhú go mbeidh tú ag freastal. Rinne comhairleoirí iniúchadh ar an aiseolas ó na seimineáir 

roimhe sin agus d’ullmhaigh siad roinnt ábhar a d’fhéadfaí a sholáthar chun tacú leis an gcéad 

bhabhta de phobail foghlama ghairmiúla mar "mhealladh" nó mhodh chun struchtúr éigin a chur 

ar fáil chun tacú leis an ngrúpa. Ba é aidhm na bpobal forbartha gairmiúil ná spás cosanta a 

thairiscint do mhúinteoirí chun fadhbanna a réiteach agus forbairt a dhéanamh le chéile trí phlé 

machnamhach agus comhroinnt. Go minic bíonn múinteoirí a mhúineann an Pholaitíocht agus 

an tSochaí mar an t-aon mhúinteoir don ábhar sin ina gcuid scoileanna agus ní fhaigheann siad 

mórán deiseanna chun comhoibriú le comhghleacaithe ón réimse ábhair céanna. Tá cleachtas 

agus acmhainní comhroinnte ag múinteoirí maidir le raon topaicí: 

• Pleanáil chun tacú le scoláirí chun tabhairt faoin Tionscadal Saoránachta 

• Ag tacú le scoláirí le modhanna taighde 

• Ag tacú le scoláirí chun iniúchadh a dhéanamh ar na torthaí foghlama ar bhealach 
neamhlíneach 

• Obair na bpríomhsmaointeoirí a leabú ar fud ghnéithe na sonraíochta 

• Modheolaíochtaí rannpháirtíochta agus gníomhacha 

• Teicneolaíocht dhigiteach a úsáid le haghaidh teagaisc agus foghlama 

• An seomra ranga dialógach 

Ghlac líon mór daoine páirt ann ag an tús ós rud é go raibh na múinteoirí sásta a bheith i bhfách 

leis an bPolaitíocht agus an tSochaí agus go raibh an t-ábhar á thabhairt isteach acu ina 
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Dúshláin 

scoileanna, atá bunaithe ar phrionsabail an phlé dhaonlathaigh agus na rannpháirtíochta. Is 

dlúthchuid de na pobail foghlama ghairmiúla é go mbeidís faoi stiúradh na múinteoirí, agus go 

ndéanfadh na rannpháirtithe fadhbanna a fhiosrú nó bealaí a lorg chun cleachtas a fheabhsú. 

Spreagadh plé i measc na foirne mar thoradh air sin, faoin gcaoi is fearr chun an próiseas sin a 

éascú ionas go mbeadh na múinteoirí féin ábalta na seisiúin a stiúradh, measadh gur cuí tacú leis 

na seisiúin tosaigh áfach d’fhonn na rannpháirtithe a "mhealladh isteach". Ós rud é gur tionóladh 

na seisiúin sa tráthnóna, bhí an chontúirt ann go mbraithfeadh na rannpháirtithe gur cur amú 

ama a bhí i gceist le noirm, cothú muiníne agus nirt a chur ar bun, mura gceapfaidís go raibh rud 

éigin praiticiúil bainte amach faoi dheireadh an tseisiúin. 

Ó fhómhar 2019 i leith, baineadh úsáid as teimpléad dearaidh chun na seisiúin a phleanáil agus 

rinneadh leithdháiltí ama a mholadh i gcomhair na gcéimeanna ar leith. Rinneadh an 

léitheoireacht roimh ré a chomhroinnt leis na rannpháirtithe uile maidir le hachoimre ghairid ar 

an litríocht a bhaineann le pobail foghlama ghairmiúla chomh maith le hábhar a bhaineann le 

nithe atá beartaithe don chlár oibre. Sa bhreis air sin, ligeadh am ag tús na seisiún chun 

athbhreithniú a dhéanamh air sin trí phlé oscailte agus chun cuid de na cineálacha iompair agus 

na "noirm" inmhianaithe a bhaineann le gairmiúlacht chomhoibríoch a chur ar bun. Ós rud é go 

mbíonn na pobail forbartha ghairmiúla bunaithe ar mhuinín agus cóimheas, measadh gur fiú go 

mór é sin a fhiosrú go follasach. Cuireadh i láthair go bhféadfadh PFGanna a bheith ina bhfóram 

comhoibríoch i gcomhair forbairt ghairmiúil agus comhphlé criticiúil, mar aon le bealaí chun 

comhroinnt phoiblí na hoibre a éascú mar a luann Parker et al 

 

Dúshláin 

Is léir go bhfuil gá le hathrú cultúrtha suntasach ionas go gcuirfear acmhainn na bpobal foghlama 

gairmiúil nó na bpobal cleachtais i luí ar mhúinteoirí sa ghairm. Is cosúil go bhfuil daoine fós i 

gcoinne triail a bhaint as na múnlaí comhoibrithe seo ar bhealach marthanach ionas go mbeadh 

múinteoirí ábalta a gcuid riachtanas foghlama gairmiúla féin a chomhlíonadh. Tá na hionchais 

agus roghanna fós níos mó i bhfabhar na modhanna níos aistrí den fhoghlaim ghairmiúil, agus tá 

drogall ar dhaoine glacadh leis an aistriú freagrachta go dtí na cleachtóirí féin. D’fhéadfadh 

ceisteanna oidhreachta a bheith ina gcúis amháin leis sin, go gceapfadh na múinteoirí gur obair 

sa bhreis ar na huaireanta i gcomhaontú Pháirc an Chrócaigh agus am cosanta atá i gceist le 

forbairt ghairmiúil leanúnach. D’fhéadfadh na múinteoirí breathnú orthu féin mar chleachtóirí 

gairmiúla gníomhaíocha freisin. Ba dhúshláin é riamh líon mór rannpháirtithe a fháil do na pobail 

foghlama ghairmiúla agus bhí sé deacair rannpháirtithe comhsheasmhacha a aimsiú chun grúpa 

oibre comhtháite a chothú leis an muinín agus iontaoibh is gá. Inár dtaithí, chláraigh agus 

d’fhreastail i bhfad níos lú múinteoirí ná mar a raibh súil leis, agus tháinig laghdú suntasach ar an 

líon sin arís don chéad bhabhta eile PFGanna agus tháinig athrú ar an bpríomhghrúpa a 

d’fhreastail chomh maith. Thart ar an am céanna is a cuireadh tús leis na pobail foghlama 

ghairmiúla, bunaíodh Gréasán Gairmiúil Múinteoirí agus Cumann Múinteoirí Polaitíochta agus 

Sochaí na hÉireann go seachtrach. Laistigh den chohórt beag múinteoirí, maidir leis na daoine a 

tháinig chun cinn mar cheannairí ag an tús chun na PFGanna a stiúradh, b’fhéidir gur athraigh 

siad a bpointí fócais go dtí Líonraí Proifisiúnta Múinteoirí a fhorbairt. Faoin am a bhí an chéad 

chohórt de mhúinteoirí tar éis a dtumadh dhá bhliain tosaigh in FGL a chur i gcrích, bhí cohórt a 

dó ina dhara bliain agus bhí cohórt a trí ar tí tosaithe. Is díol spéise é, de réir mar a leanadh de na 
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Scéalta 
Ratha 

pobail foghlama ghairmiúla a éascú, níor tugadh cuireadh ach do na cohóirt reatha a bhí i mbun 

forbartha gairmiúla leanúnaí cheana. Faoi dheireadh na bliana 2018, bhí laghdú suntasach tagtha 

ar líon na rannpháirtithe agus caitheadh roinnt imeachtaí a chur ar ceal. 

I bhfómhar na bliana 2019, rinneadh cinneadh chun an cuireadh a leathnú do na múinteoirí uile 

a mhúineann an Pholaitíocht agus an tSochaí ó chohórt a haon go dtí cohórt a ceathair. Chuaigh 

múinteoirí a léirigh spéis sa Pholaitíocht agus an tSochaí a theagasc amach anseo agus múinteoirí 

a raibh modúil á dtairiscint acu don Idirbhliain i dteagmháil leis an lucht riaracháin ó am go ham 

le fiosruithe; agus tugadh cuireadh dóibh siúd freisin freastal ar na PFGanna, mar iarracht chun 

athspreagadh a thabhairt do na grúpaí. 

Tá an t-am le teacht le chéile ina thoisc shuntasach. Bhí sé beartaithe gach babhta PFGanna a 

reáchtáil laistigh de mhí nó níos mó den seimineár náisiúnta roimhe. Thug sé sin deis do na 

múinteoirí comhoibriú maidir le gnéithe a bhain le hábhar na seimineár sin nó chun 

saincheisteanna cleachtais níos leithne a bhaineann leis an bPolaitíocht agus an tSochaí a chur 

san áireamh. Bhí drogall ar roinnt múinteoirí turas fada a dhéanamh chuig a nIonad Oideachais 

“áitiúil" tar éis lá oibre iomlán. Tá an bhearna fhada idir seisiúin ina dúshlán freisin ó thaobh 

leanúnachais de, nuair nach mbíonn ceannaireacht láidir laistigh den ghrúpa. D’fhéadfadh 

seisiúin níos rialta cuidiú leis sin. 

Bhí tionchar diúltach ag an míshuaimhneas agus an frustrachas i measc na múinteoirí ag tús na 

bpobal forbartha gairmiúil i ndáil leis an bPolaitíocht agus an tSochaí, mar bhraith siad nach raibh 

faisnéis thráthúil á cur ar fáil ag an Tionscadal Saoránachta agus nach raibh scrúdpháipéir 

shamplacha á gcur ar fáil ach an oiread. Tháinig roinnt múinteoirí go dtí seisiúin na bpobal 

foghlama gairmiúil le hionchas athnuaite go mbeadh na héascaitheoirí ábalta an fhaisnéis sin a 

sholáthar, cé gur cuireadh in iúl go soiléir ag gach pointe go raibh sé sin lasmuigh de shainchúram 

SFGM. Bhí dúshlán i gceist leis sin chun an fócas a dhíriú ar ais ar rannpháirtíocht chomhoibríoch 

maidir le cleachtas. 

Ba dhúshlán suntasach é ardán oiriúnach a fháil chun comhroinnt phoiblí obair agus acmhainní a 

éascú. Baineadh úsáid mhaith as Scoilnet ach níor léirigh na rannpháirtithe mórán spéise ann mar 

ardán do na grúpaí PFG. Tá sé fíorthábhachtach go ndéanfar pleanáil chúramach agus go 

gcuirfear go leor ama ar fáil le haghaidh oiliúna agus dul i dtaithí ar an ardán comhroinnte 

roghnaithe ionas go n-éireodh leis an seisiún. Caithfear machnamh a dhéanamh ar an gcaoi a 

ndéanfar modhnóireacht air sin. 

 

 

 

 

Scéalta Ratha 
 

Bhí roinnt scéalta ratha ann, go háirithe an meon comhghleacúil a tháinig chun cinn agus díograis 

na bpobal foghlama gairmiúil (PFG) mar bhealaí chun comhoibriú ar raon saincheisteanna 

cleachtais. Tá dul chun cinn áirithe déanta maidir le ceannaireacht a chothú laistigh den ghrúpa 

chun na pobail foghlama ghairmiúla a stiúradh. Tá breac-chuntas air sin sa chéad rannóg eile. 

San aiseolas breise, léirítear níos mó muiníne i measc múinteoirí maidir le pleanáil le haghaidh 
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Na tosca a raibh tionchar acu ar 
inbhuanaitheacht 

teagaisc, foghlama agus measúnú foirmitheach i ndáil leis an tsonraíocht athbhreithnithe. Bhí 

comhroinnt níos mó le brath, chomh maith le feasacht níos mó ar acmhainní agus ar thacú le 

scoláirí chun taighde a dhéanamh, chun dul i ngleic le sonraí agus faisnéis go criticiúil agus chun 

obair na bpríomhsmaointeoirí a leabú. Measadh go raibh na PFGanna freagrúil agus nádúrtha ó 

thaobh tacú le riachtanais na rannpháirtithe de. 

Cuireadh oiliúint tosaigh ar fáil do na héascaitheoirí ar an ardán ríomhnasctha in 2020 agus táthar 

ag súil go bhféadfaí tuilleadh fiosraithe a dhéanamh air sin mar ardán ina bhféadfaidh 

rannpháirtithe an ghrúpa comhoibriú agus obair agus acmhainní a chomhroinnt. 

Níl ach múinteoirí a mhúineann an Pholaitíocht agus an tSochaí don Ardteistiméireacht 

incháilithe chun freastal ar na seimineáir faoi láthair. Tá díograis agus rannpháirtíocht 

mhéadaithe ó thaobh PFGanna a chur san áireamh do mhúinteoirí ar spéis leo an t-ábhar a 

thabhairt isteach ina scoileanna féin amach anseo nó dóibh siúd a chinn go gcuirfidís modúl 

Polaitíochta ar fáil do scoláirí na hidirbhliana. Chuir sé sin ar chumas na foirne SFGM an gá le 

forbairt ghairmiúil leanúnach fhoirmiúil san ábhar do na múinteoirí sin a shainaithint. Tá siad tar 

éis an fhorbairt ghairmiúil leanúnach a fhorbairt ó shin i bhfoirm ceardlainne atá dírithe ar 

mhúinteoirí a bhfuil modúl idirbhliana á phleanáil acu. Tá an dearadh i gcéimeanna deiridh an 

fhaofa faoi láthair agus tá sé beartaithe é a rolladh amach in Earrach 2021, i bhfianaise na 

ndúshlán a chruthaigh Covid-19 do scoileanna i bhFómhar 2020. 

Na Tosca a raibh Tionchar acu ar Inbhuanaitheacht 
 

Is cosúil go dtagann na príomhthosca a bhíonn taobh thiar d’inbhuanaitheacht na PFGanna ó 

neart na ceannaireachta (go hinmheánach sa ghrúpa nó ó éascaitheoir seachtrach) agus ón 

mbraistint gur "fiú go mór é". Ba léir go raibh gá le cur chuige nua chun iarracht a dhéanamh na 

grúpaí a fhorbairt ón mbonn aníos. Mar iarracht chun tacú le ceannaireacht laistigh den ghrúpa 

agus chun deis a thabhairt do na grúpaí bláthú i bhfad tar éis do na comhairleoirí SFGM druidim 

siar, d’aithin an fhoireann líon rannpháirtithe ag na seimineáir a d’fhéadfadh a bheith sásta 

seisiúin amach anseo a chomhéascú agus cruinnithe a óstáil ina scoileanna féin le comhairleoir 

SFGM. Ar an gcaoi sin, thabharfaí deis do mhúinteoirí líonra réigiúnach áitiúil a fhorbairt ina 

bhféadfadh múinteoirí i ngar dó oibriú le chéile agus aithne mhaith a chur ar a chéile agus 

b’fhéidir na dualgais óstála a ghlacadh ar a seal. Rinneadh imeachtaí a sceidealú ag Ionaid 

Oideachais chomh maith. Bhí roinnt mhaith múinteoirí i bhfabhar an smaoinimh sin agus le 

tacaíocht ó phríomhoide na scoile, tharla an chéad imeacht den sórt sin i mí an Mhárta 2020 sular 

dúnadh na scoileanna. Cé nach raibh líon mór rannpháirtithe ann, d’éirigh go han-mhaith leis an 

seisiún. B’fhéidir nach raibh mórán rannpháirtithe ann mar gheall ar ráig Covid-19. 

D’fhorbair na rannpháirtithe caidreamh maith leis an bhfoireann comhairleoirí le haghaidh ‘an 

Pholaitíocht agus an tSochaí’ thar an aistear FGL seo agus tá muinín acu asainn anois maidir le 

macántacht, é a bheith éasca labhairt linn agus fís chomhroinnte le haghaidh teagasc agus 

foghlaim an ábhair ar ardchaighdeán. Tá leanúnachas ríthábhachtach chun aon mhúnla atá 

bunaithe ar mhuinín a chothú. Bhí sé deacair é sin a bhaint amach mar bhí ráta ard athraithe 

múinteoirí ann de bharr an tsocraithe chun roghnú a bheith páirteach/gan a bheith páirteach, 

ach is amhlaidh atá sé leis an múnla seo. 
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Má táthar chun glacadh le haiseolas mar chomhpháirt chriticiúil, tá sé de dhualgas ar na 

rannpháirtithe éisteacht leis, gníomh a ghlacadh dá réir agus tuairisciú chuig an ngrúpa ina leith. 

Bhí cuid de na rannpháirtithe go mór i bhfabhar an mholta, agus tharla plé cuimsitheach ina leith 

nach dtarlódh le linn na seimineár b’fhéidir. Ba shólás é do na rannpháirtithe go raibh na pobail 

foghlama ghairmiúla ina bhfóram chun saincheisteanna, ábhar agus cleachtas a phlé níos mine, 

a raibh baint acu go díreach leis na seimineáir, cúrsaí reatha agus an measúnú. 

Cé go raibh éagsúlacht mhór sa líon rannpháirtithe, bhí na múinteoirí sin a ghlac páirt ann an-

dearfach faoin bhféidearthacht d’ábhar a chomhroinnt agus deireadh a chur le hoibriú leo féin. 

 

 

Ní dócha go mairfeadh na pobail foghlama ghairmiúla go dtí an pointe seo gan an tacaíocht 

struchtúrtha a chuir na comhairleoirí SFGM ar fáil agus an t-éascú a rinne sin. Is é an dúshlán atá 

amach romhainn comhtháthú, ceannaireacht nádúrtha agus féinstiúradh a chothú laistigh de na 

grúpaí. 

Tá deis ann chun roinnt pobal foghlama gairmiúil (nó pobail foghlama ghairmiúla forlíontacha) a 

thairiscint ar líne chun fóram malartach a sholáthar le haghaidh plé agus comhoibrithe, áit nach 

mbeadh a leithéid ann murach sin mar gheall ar líon beag rannpháirtithe. 

 

 Tionchar agus Meastóireacht: 

 Lena n-áireofar Fianaise ón Éascaitheoir agus ón Rannpháirtí  (Tuairimí 
Cáilíochtúla)/ Tionchar ar Mhúineadh agus ar Fhoghlaim  

 

Thug meastóireachtaí na rannpháirtithe léargas ar an méid a cheap siad a bhí úsáideach agus 

rinne siad moltaí le haghaidh imeachtaí amach anseo. Thug siad léargas freisin ar thuairimí na 

rannpháirtithe faoin múnla agus ar an drogall a bhí orthu bogadh ó chur chuige aistreach go dtí 

modh níos claochlaithí den fhorbairt ghairmiúil. Tagann na freagraí thíos ó na foirmeacha 

meastóireachta caighdeánacha ar pháipéar a scaipeadh suas go dtí an pointe sin. I bhfianaise na 

gluaiseachta i dtreo meastóireachtaí digiteacha, cuirtear deis ar fáil chun na meastóireachtaí a 

athcheapadh agus ceisteanna a chur lena bhféadfaí fiosrú níos fearr a dhéanamh ar an tionchar 

a bhíonn ag rannpháirtíocht sna himeachtaí ar theagasc agus ar fhoghlaim. 

Bhí ról suntasach ag pobail foghlama ghairmiúla i gcleachtas comhoibríoch a shamhaltú, 

taispeántar uirlisí digiteacha iontu agus cuireann siad ábhar ar fáil do sheimineáir agus do 

sheimineáir ghréasáin amach anseo. 
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Sampla de Thuairimí na Rannpháirtithe Tábhacht 

• Tharla plé an-úsáideach 
• Dea-bhainistithe agus dea-eagraithe. 

Mar mhúinteoir Chohórt 4, cheap mé 
gur tugadh réamhléargas an-spéisiúil ar 
a raibh amach romhainn. 

Aithnítear fianaise go bhfuil dearcadh 
dearfach ar na pobail foghlama ghairmiúla 
maidir lena luach tar éis na seimineáir 
náisiúnta le haghaidh comhoibriú tairbheach 

• Bheadh sé úsáideach an chéad uair eile 
topaic a shocrú agus é a chur in iúl dúinn 
roimh ré. Comhroinneadh 
smaointe/acmhainní iontacha. 

B’fhearr le daoine go scaipfí clár oibre 
comhroinnte roimh ré, ach mar an gcéanna 
leis na pobail foghlama ghairmiúla don 
Eacnamaíocht, is cosúil go bhfuil drogall ar na 
rannpháirtithe stiúradh a dhéanamh ón 
taobh istigh agus a bheith freagrach as an 
méid ar a ndéanfar comhoibriú. 

• B’fhéidir sampla d’aiste - ceann scríofa 
atá go maith agus ceann eile nach bhfuil 
- chun comparáid a dhéanamh eatarthu 

• Modheolaíochtaí agus acmhainní 
gníomhacha a choinneáil...mar a bhí 
cheana. Go raibh maith agaibh as an 
gcnuasach a éascú 

• Ábhar d’aiste shamplach - ardleibhéal 
agus gnáthleibhéal 

Léiríonn sé seo an dúshlán leanúnach do 
chomhairleoirí SFGM. Bíonn daoine fós ag 
súil le modhanna aistreacha d’fhorbairt 
ghairmiúil leanúnach den chuid is mó, agus 
b’fhearr leo acmhainní agus freagraí a “fháil” 
seachas iad a aimsiú go comhoibríoch trí 
fhiosrú tairbheach agus réiteach fadhbanna. 
Is dearcadh coiteann é gur imeacht atá san 
fhorbairt ghairmiúil leanúnach nach mór 
tabhairt faoi agus go dtabharfaí réitigh do na 
rannpháirtithe ann. Caithfear iarracht 
shuntasach a dhéanamh chun an dearcadh 
sin a athrú. 

• Ba bhreá liom cnuas chruinniú don 
chéad Chohórt amháin, mar tá 
‘riachtanais’ dhifriúla againne anois ná 
mar atá ag na daoine atá ag tosú, cé go 
dtuigim go mbíonn sé úsáideach do gach 
duine freastal uaireanta freisin. Go raibh 
maith agaibh. 

• Go leor deiseanna chun an cás a phlé 

• le piaraí - ó chohóirt dhifriúla! 

Fianaise a thagann salach ar a chéile maidir 
leis an rogha formáide; baill ar leith de gach 
cohórt i gcoinne na cohóirt go léir ag obair le 
chéile Tá an chuma fós ar an scéal go 
measann rannpháirtithe gur seisiún éascaithe 
ón mbarr anuas atá i gceist le PFGanna, 
cosúil le seimineáir agus ceardlanna agus níl 
fonn ar na rannpháirtithe freagracht a 
ghlacadh as foghlaim féinrialaithe. 
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Na chéad chéimeanna eile 
agus pleanáil don todhchaí 

Na chéad chéimeanna eile agus Pleanáil don Todhchaí 
 

Chuidigh saothar DuFour (2004), ina leagtar amach príomhphrionsabail an phobail foghlama 

gairmiúla, chun dearcadh a chruthú de PFGanna atá ag teacht le béim ar straitéisí 

gearrthéarmacha agus idirghabhálacha chun torthaí gnóthachtála agus sainspriocanna 

foghlama scoláirí a fheabhsú. Amach anseo, beimid ag díriú ar conas is féidir linn cultúr córasach 

níos inbhuanaithe d’fhiosrú comhoibríoch a chothú, ina ndíreofar ar thorthaí do na scoláirí uile, 

mar shampla, ag tacú le scoláirí chun scileanna trasdisciplíneach agus meonta amhail 

smaointeoireacht chriticiúil agus anailísiú a fhorbairt agus an luach a bhaineann leo a aithint. 

Scileanna ar féidir iad a chur i bhfeidhm ar fud an churaclaim agus thar an leanúnachas foghlama 

ar feadh an tsaoil. Mar gheall ar a chineál, ní mór é a bheith faoi stiúradh múinteoirí a ghlacfaidh 

freagracht as an méid a theastaíonn uathu a bhaint amach agus conas is mian leo é sin a 

dhéanamh. Is é ról an chomhairleora ná spreagadh a thabhairt dóibh chun brú ar aghaidh agus 

struchtúr tacúil a chur i láthair ina bhféadfaidís é sin a dhéanamh; cibé trí na ceisteanna cearta 

a chur, dul i gcoinne an status quo agus cinntí doimhne agus deacra a thabhairt chun cinn as a 

n-eascraíonn léargais nua agus bealaí nua chun a bheith ann. 

D’fhéadfadh a bheith ar chomhairleoirí cabhrú le rannpháirtithe chun fiosrú a dhéanamh ar an 

méid a bhí ann "roimhe" agus an méid atá ann "idir" (Hargreaves agus O'Connor, 2018 a lgh. 

122-123) ionas go dtuigfeadh rannpháirtithe an luach a bhaineann le múnlaí eile de 

ghairmiúlacht chomhoibríoch agus go mbeadh siad sásta foghlaim uathu. 

Is é an chéad dhúshlán mór eile ná ardán a aimsiú chun acmhainní agus obair a chomhroinnt go 

poiblí, atá tarraingteach agus inrochtana do gach duine, chomh maith le tacú le ceannaireacht a 

thagann chun cinn laistigh de na grúpaí. Tá sé beartaithe fiosrú níos mionsonraithe a dhéanamh 

ar an ardán ríomhnasctha chun na críche sin. 

D’fhéadfaí pobail foghlama ghairmiúla amach anseo a chur chun cinn trí mhúinteoirí a 

mhúineann an Pholaitíocht agus an tSochaí a earcú mar Éascaitheoirí Áitiúla agus oiliúint i 

scileanna éascaithe a chur orthu. D’fhéadfadh na múinteoirí cleachtaidh sin ualach breise a 

ghlacadh ó thaobh grúpaí áitiúla múinteoirí a stiúradh agus a éascú go hinmheánach, d’fhonn 

comhoibriú a dhéanamh i réimsí cleachtais lena gcomhlíontar a riachtanais uathúla de réir mar 

a thagann siad chun cinn. 

Is tasc casta é tacú le fás na bpobal foghlama gairmiúil. Is fiú an t-am, an aird agus na hacmhainní 

a bhfuil gá leo chun iad a chothú agus a fhorbairt mar de réir Stoll et al. (2006, lch. 221) ‘[they] 

hold considerable promise for capacity building for sustainable improvement’. 
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Cén teideal thíos a dhéanann an cur síos is fearr ar an múnla comhoibríoch seo 
den fhorbairt ghairmiúil agus cén fáth? 

Pobal Foghlama Gairmiúla (PFG) Eagraíodh ár bpobail foghlama ar Chorpoideachas na 
hArdteistiméireachta agus Corpoideachas na Sraithe Sinsearaí (CA agus CSS) ar bhonn 
geografach, ionas nach mbeadh ar mhúinteoirí taisteal níos faide ná 30 nóiméad pé áit is féidir 
(rud nach féidir a chinntiú le háiteanna cosúil le hIarthar Chorcaí, Dún na nGall agus Maigh Eo). 

Ní raibh níos mó ná 10 múinteoirí in aon ghrúpa chun deis a thabhairt dóibh aithne mhaith a 

chur ar a chéile agus muinín agus caidreamh a chothú. 

Chomhoibrigh na Comhairleoirí SFGM leis na múinteoirí chun dátaí agus ionaid a bhí oiriúnach 

dóibh go léir a eagrú do na cruinnithe PFG ar dtús. Tugadh úinéireacht orthu do na múinteoirí 

PFG de réir a chéile le himeacht ama, agus bhog an Comhairleoir SFGM siar le himeacht ama. 

Is amhlaidh a bhí an cás maidir le héascú na gcruinnithe féin. Rinne Comhairleoir SFGM iad a 

éascú go mór ag an tús. Laghdaíodh ról an chomhairleora de réir a chéile fad is a bhí éascú á 

dhéanamh aige, go dtí gur baineadh an Comhairleoir SFGM ón suíomh go hiomlán faoi 

dheireadh. 

Dá dtiocfadh riachtanas sonrach chun cinn, d’fhreastalódh an Comhairleoir SFGM arís chun 

ceisteanna a fhreagairt agus tacaíocht a chur ar fáil más gá. Tharla sé sin ag pointe leath bealaigh, 

mar shampla, sa Tionscadal Gníomhaíochta Coirp tar éis do na múinteoirí é sin a iarraidh. 

Chuaigh an SFGM i dteagmháil le baill na bpobal forbartha gairmiúil le ríomhphost, ach bhí a 

modh cumarsáide féin ag gach PFG. Bhí grúpa WhatsApp tiomnaithe ag gach grúpa, chomh 

maith le Google Classroom Share Drive nó uirlis chomhchosúil a úsáideadh mar ardán 

comhroinnte ar líne. 

Is fiú a thabhairt faoi deara gur fheidhmigh an SFGM féin pobal forbartha gairmiúla de chineál 

níos mó agus níos foirmiúla leis na 104 múinteoir uile trí Timpeallacht Fhíorúil Foghlama (TFF). 

Bhí na 104 múinteoir ina mbaill de Google Classroom agus 'Team Drive' chomh maith, a ceapadh 

chun acmhainní a chomhroinnt. Mhol na Comhairleoirí SFGM go ndéanfaí obair a chomhroinnt 

go poiblí aon uair ab fhéidir le linn na gCeardlann Náisiúnta agus na bpobal foghlama gairmiúil, 

agus rinne siad monatóireacht air sin chomh maith. 

 

 

Ó thaobh amlíne de, rinneadh cruinnithe pobail foghlama ghairmiúla a sceidealú idir ár 
gCeardlanna Náisiúnta. Le linn gach Ceardlann Náisiúnta, cuirtear roinnt ama in áirithe le 
haghaidh pobal foghlama gairmiúla lena gcumasaítear do na baill comhoibriú, comhroinnt agus 
oibriú i gcomhar lena chéile chun dúshláin agus deacrachtaí comhchoiteanna a réiteach. 

Ar an gcaoi sin, bhíothas ábalta a chinntiú gur bhuail na múinteoirí ar bhonn aghaidh ar aghaidh 
gach dhá mhí ar a laghad, agus go raibh siad i dteagmháil lena chéile go digiteach agus le 
WhatsApp go leanúnach agus go rialta. 

 

Corpoideachas na hArdteistiméireachta agus Corpoideachas na Sraithe 

Sinsearaí 
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Cúlra agus réasúnaíocht a 
bhunaithe 

Modheolaíochtaí/Próisis agus Noirm 

Dúshláin 

Cúlra agus réasúnaíocht a bhunaithe 
 

Cuireadh Corpoideachas na Sraithe Sinsearaí (CCSS) agus Corpoideachas na 

hArdteistiméireachta ar fáil ar bhonn céimithe, a thosaigh i mí Mheán Fómhair 2018 (Céim 1). 

Dá bhrí sin, cuirfear corpoideachas ar fáil ar dhá bhealach as seo amach Is ábhar roghnach é 

Corpoideachas na hArdteistiméireachta (CA) ar a ndéanann foghlaimeoirí staidéar agus a 

mbíonn scrúdú i gceist leis, mar chuid den Ardteistiméireacht, agus dáiltear pointí CAO dá réir. 

Cuireann Creat CCSS uirlis phleanála le haghaidh corpoideachais ar fáil do gach scoláire sa tsraith 

shinsearach agus ní dhéanfar aon mheasúnú air mar chuid den scrúdú Ardteistiméireachta. 

I gCéim 1 de phróiseas chur i bhfeidhm an ábhair, bhí cohórt de 64 scoil CA agus 40 scoil CCSS a 

léirigh go raibh sé de chumas acu an Corpoideachas a thabhairt isteach mar ábhar don 

Ardteistiméireacht agus/nó mar ábhar don tSraith Shinsearach. Cuireadh forbairt ghairmiúil a 

bhain le hábhar ar leith ar fáil tríd an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) 

do na 104 múinteoir rannpháirteach Chéim 1 ó mhí Aibreáin 2018 i leith. 

 

Modheolaíochtaí/Próisis agus Noirm 
 

Core Research: 
 

Signature pedagogies in support of teachers' professional learning 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03323315.2016.1141700 

 

Shulman, L. 2005. "Signature Pedagogies in the Professions." Daedalus 134 (3): 

 

52-59 https://cdn.ymaws.com/www.cpedinitiative.org/resource/resmgr/Signature_Pedago 

gies_of_the_.pdf 

Professional learning: empowering teachers? 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19415257.2019.1580849?src=recsys 

 

Nonlinear Pedagogy and its role in encouraging twenty-first century competencies through 

physical education: a Singapore experience - 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02188791.2017.1386089 

The impact of nonlinear pedagogy in physical education teacher education students' intrinsic 

motivation 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17408989.2015.1072506?src=recsys 

 

Dúshláin 
 

• Srianta ama - Toisc go raibh an t-ualach oibre níos mó, chreid roinnt múinteoirí go raibh sé 

sách deacair freastal ar na himeachtaí PFG go léir. Ar an iomlán, d’fhreastail go leor 

daoine, agus bhí idir 90% agus 100% i láthair ag gach pobal foghlama gairmiúla 

• Achar - Bhí cuid de na múinteoirí i ngar do shuíomh a bpobal foghlama gairmiúil 

réigiúnach, bhí ar roinnt eile taisteal achar áirithe chuige agus rinneadh iarrachtaí chun 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03323315.2016.1141700
http://www.cpedinitiative.org/resource/resmgr/Signature_Pedago
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19415257.2019.1580849?src=recsys
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02188791.2017.1386089
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17408989.2015.1072506?src=recsys
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Scéalta 
Ratha 

ionad na gcruinnithe a athrú ar a seal, rud a thaitin go mór leis na múinteoirí 

• Éagsúlacht sa rannpháirtíocht - Ghlac tromlach na múinteoirí páirt ghníomhach ina bpobal 

forbartha gairmiúla agus rinne siad acmhainní a chomhroinnt, ceisteanna a fhreagairt, etc. 

Bhí drogall ar roinnt múinteoirí ábhair a chomhroinnt áfach, ar raon cúiseanna. Bhí cuid 

díobh buartha nach raibh a n-ábhair maith go leor, agus bhí roinnt eile nár theastaigh 

uathu a n-ábhair a chomhroinnt. Bhí tionchar mór aige sin ar fheidhmíocht dhá phobal 

foghlama gairmiúla go háirithe, agus chuir sé sin isteach go mór ar an muinín agus na 

caidreamh sna grúpaí. Bhí tionchar suntasach aige sin ar tháirgiúlacht an dá ghrúpa. 

Laistigh den dá ghrúpa, rinne na Comhairleoirí SFGM iarracht idirghabháil a dhéanamh 

agus tharraing siad aird ar an tairbhe a bhainfí as comhoibriú agus comhroinnt phoiblí na 

hoibre. D’éirigh leis sin go pointe áirithe. 

• An fóram ceart a roghnú - Moladh Slack a úsáid ar dtús ach, bunaithe ar thaighde agus 

trialacha na gComhairleoirí, fuarthas go raibh roinnt srianta ag baint leis ó thaobh oibriú le 

grúpaí móra de. Ba bhacainn shuntasach é nach rabhthas ábalta fillteáin a uaslódáil 

agus/nó fo-ailt a chruthú 

Ardáin le haghaidh Comhroinnte: 

 
• Google Drive agus Shared Drives 

• Google Docs 

• Google Classroom (réigiúnach agus náisiúnta araon) 

• Grúpaí WhatsApp (le haghaidh cumarsáid neamhfhoirmiúil laistigh de phobail foghlama ghairmiúla) 

 

Scéalta Ratha 
 

Chuir na pobail foghlama ghairmiúla áit shlán ar fáil do na rannpháirtithe chun labhairt, éisteacht 

agus comhroinnt lena chéile san áit nach raibh tacaíochtaí eile amhail acmhainní, leabhair nó 

Tionscadail Ghníomhaíochta Coirp agus Measúnuithe Feidhmíochta 

Chuir na PFGanna modh nua ar fáil do rannpháirtithe chun “seiceáil isteach" a dhéanamh le 

múinteoirí eile agus thug siad ardán dóibh chun a gcuid imní agus scéalta ratha a chomhroinnt 

Chuir na pobail foghlama ghairmiúla líonra tacaíochta FGL “neamhstruchtúrtha” ar fáil do 

mhúinteoirí inar chruthaigh an grúpa an clár oibre dá gcruinnithe agus inar thug siad aghaidh ar 

shaincheisteanna de réir mar a tháinig siad chun cinn. Ar an gcaoi sin, bhí an grúpa ábalta cabhrú 

lena chéile go gníomhach chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna agus ábhair imní agus 

cultúr iontaobhach a chothú. 

Rinne na grúpaí pleanáil le chéile, rinne siad ábhar a chomhroinnt agus rinne siad obair a roinnt 

ar bhealach an-éifeachtach i go leor cásanna. Ar an gcaoi sin, laghdaíodh an t-ualach oibre ar 

mhúinteoirí aonair agus baineadh amach comhaontú maidir le doimhneacht agus leithead an 

ábhair a bhí á theagasc 

Bhain pobal forbartha gairmiúla amháin úsáid as an bhfóram chun imeachtaí oideachais a eagrú 

do scoláirí ina scoileanna féin. Chuir imeachtaí amhail lá le foireann rugbaí Chúige Mumhan, nó 
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Na Tosca a raibh Tionchar acu ar 
Inbhuanaitheacht 

Na chéad chéimeanna eile 
agus Pleanáil don Todhchaí 

tráthnóna sa roinn corpoideachais in Ollscoil Luimnigh ar chumas na múinteoirí a dteagmhálacha 

agus a gcuid acmhainní a chur le chéile chun tairbhe fhoghlaim na scoláirí 

 

 

Na Tosca a raibh Tionchar acu ar Inbhuanaitheacht 
 

Is gá a lua go raibh príomhthoisc thábhachtach amháin ann thar gach ní eile a bhí cinniúnach i 

ndáil le rath na bpobal foghlama gairmiúil maidir le Corpoideachas na hArdteistiméireachta. Ba 

‘riachtanas’ é sin. Ní raibh leabhar, acmhainní, scrúdpháipéir ná Tionscadail Ghníomhaíochta 

Coirp agus Measúnuithe Feidhmíochta samplacha ag na múinteoirí. Ní raibh fáil ar na treoirlínte 

le haghaidh measúnaithe ar feadh tréimhse shuntasach freisin. Ós rud é nach raibh mórán eolais 

ag na múinteoirí ar thorthaí foghlama, bhí orthu brath go mór ar a chéile. Chuir an spleáchas sin 

iallach ar mhúinteoirí comhoibriú lena chéile. Mar Chomhairleoirí SFGM atá páirteach sa 

phróiseas, braithimid go mbeadh sé níos deacra na torthaí céanna sin a bhaint amach nuair a 

bheidh leabhair, páipéir Ardteistiméireachta, PAPanna samplacha, agus Measúnuithe 

Feidhmíochta agus eolas córasach ar fáil sa todhchaí. 

 
 

Tionchar agus Meastóireacht: 

Lena n-áireofar Fianaise ón Éascaitheoir agus ón Rannpháirtí (Tuairimí 
Cáilíochtúla)/ Tionchar ar Mhúineadh agus ar Fhoghlaim  

 

Tabhair faoi deara: Féach ar an nasc seo a leanas ina bhfuil na teistiméireachtaí físeáin ó 

mhúinteoirí a ghlac páirt i bpobal forbartha gairmiúla do Chorpoideachas na 

hArdteistiméireachta. 

https://drive.google.com/open?id=1BAYFahAKYD65rFgaBNTv4dCKqP0tj7c5 

 
 

Na chéad chéimeanna eile agus Pleanáil don Todhchaí 
 

Léirigh gach pobal forbartha gairmiúla go raibh spéis acu leanúint lena gcomhoibriú tar éis Chéim 

1 de Chorpoideachas na hArdteistiméireachta. 

Tá plé fós ar siúl maidir leis an bhféidearthacht d’oibriú le clár oiliúna do Mheantóirí an Chláir 

Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí ar mhaithe le hiarracht a dhéanamh chun leas a bhaint 

as saineolas an chohóirt múinteoirí i gcéim 1. Dá rachadh múinteoir chéim 1 amháin faoi oiliúint 

mar mheantóir, ansin d’fhéadfadh sé/sí an pobal foghlama gairmiúla a stiúradh i gcomhair PFG 

chéim a dó. Ar an gcaoi sin, d’áiritheofaí go mbeadh leanúnachas sa phobal foghlama gairmiúla 

réigiúnach agus d’fhéadfaí cainéal a fheidhmiú ina bhféadfaí múrtha de thaithí agus saineolas a 

thabhairt ar aghaidh ó chéim a haon go dtí céim a dó. Tá machnamh á dhéanamh ar an méid seo 

a leanas: 

 

• Cé mhéad múinteoir chéim 1 a bheidh páirteach? An ndéantar an deis sin a mholadh 
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do gach duine agus an spreagtar iad chun é a ghlacadh nó an comhshocrú níos 

foirmiúla atá ann inar ionann an “oiliúint” agus tionscadal idir SFGM agus an Clár 

Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí? 

• Tréimhse agus Creat Ama lena mbaineann 

• Tairbhí an chur chuige 

• Rannpháirtíocht SFGM/rannpháirtíocht an Chláir Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí - an comhoibriú a 

ailíniú agus a bhainistiú 

• An mbaineann an cur chuige seo le Corpoideachas na hArdteistiméireachta go sainiúil nó an bhféadfadh na 

hábhair ‘nua’ eilevtairbhe a bhaint as? 

 

Coimeádfar na Google Classrooms réigiúnacha ar bun, leanfaidh na rannpháirtithe dá ngrúpaí 

WhatsApp neamhfhoirmiúla a úsáid chun ábhar a chomhroinnt agus táthar ag súil, má bhíonn 

go leor ama ann, go bhféadfaidh an SFGM atosú na gcruinnithe aghaidh ar aghaidh a éascú sa 

bhliain seo amach romhainn. Is pointe tábhachtach é an pointe deireanach sin, mar níor tugadh 

faoi dhá cheann de na trí chomhpháirt measúnaithe nua i mbliana mar gheall ar Covid-19. 

Ciallaíonn sé sin nach mbeidh a fhios ag na grúpaí PFG cad a bheidh i ndán dóibh sa bhliain 

acadúil atá amach romhainn agus dá bhrí sin, beidh an líonra iontaoibhe, comhoibrithe agus 

comhroinnte a forbraíodh sa PFG níos tábhachtaí ná riamh anois. 
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Aguisín 2 

Uirlisí Bailithe Sonraí Samplacha chun meastóireacht agus measúnú a 

dhéanamh ar fhorbairt ghairmiúil chomhoibríoch - SFGM (2020) 
 
 
 

Réamh-Cheistneoir ar Fhorbairt Ghairmiúil Chomhoibríoch 

 
Comhlíonfar an ceistneoir seo sula dtosófaí ag obair leis an múnla sainiúil seo um Fhorbairt 

Ghairmiúil Chomhoibríoch. Ba cheart eolas ó dhearcthaí an duine aonair nó an ghrúpa a úsáid 

chun na ceisteanna atá á dtaifeadadh leis an gceistneoir seo a fhreagairt. 

 

*Ag teastáil 

 

1. Cad í uimhir neamhaitheantais do scoile i gcomhair an staidéir seo? * (cuirfidh SFGM ar fáil í) 

 

 

2. Cad a spreag tú chun a bheith rannpháirteach san fhorbairt ghairmiúil chomhoibríoch seo ó 

thaobh do chleachtais agus thorthaí na scoláirí de? * 

Bí chomh sonrach agus is féidir e.g. déan straitéisí sonracha a shainaithint amhail aiseolas ó phiaraí, 

straitéisí léamhthuisceana etc. 

 

 

 

3. Go ginearálta, cén leibhéal tuisceana atá agat ar an réimse seo faoi láthair, dar leat? * 

1= Íseal, 2 = Íseal go leor, 3 = Níl sé íseal ná ard, 4=Ard go leor, 5 = Ard  

Marcáil ceann amháin 

 

1 2 3 4 5 

 

4. Cad iad do réimsí foghlama tosaíochta don fhorbairt ghairmiúil chomhoibríoch seo agus cad 

lena bhfuil tú ag súil ó thaobh an tionchair bhreise a bheidh aige ar fhoghlaim na scoláirí? * 

Bí chomh sonrach agus is féidir e.g. déan straitéisí sonracha a shainaithint e.g. aiseolas ó phiaraí, straitéisí 

léamhthuisceana 

 

 

 

 

 

 

5. Go ginearálta, cén leibhéal gnóthachtála a bhraitheann tú atá ag na scoláirí sa réimse seo faoi láthair? * 

1= Íseal, 2 = Íseal go leor, 3 = Níl sé íseal ná ard, 4=Ard go leor, 5 = Ard  

Marcáil ceann amháin 
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1 2 3 4 5 

 

6. Cén fhianaise nó sonraí a úsáideadh chun an rátáil sin a roghnú? 

 

 

 

7. Cad lena bhfuil tú ag súil ón bhforbairt ghairmiúil chomhoibríoch seo ó thaobh do  

rannpháirtíochta féin de? 

 

 

 

8. Cad lena bhfuil tú ag súil ón bhforbairt ghairmiúil chomhoibríoch seo ó thaobh tacaíocht  

SFGM de? 
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Iar-Cheistneoir ar Fhorbairt Ghairmiúil Chomhoibríoch 

 
Breathnaigh ar na ceisteanna seo a leanas maidir leis an gceistneoir bunaidh agus maidir le do 

rannpháirtíocht leis an múnla forbartha gairmiúla chomhoibríoch. Ba cheart eolas a fháil ó 

dhearcthaí an duine aonair agus/nó an ghrúpa a chun na ceisteanna sa cheistneoir seo a 

fhreagairt. 

 

*Ag teastáil 

 

1. Cad í uimhir neamhaitheantais do scoile? * 

 

 

 

2. Go ginearálta, tar éis duit páirt a ghlacadh sa mhúnla seo, cén leibhéal tuisceana atá 

agat ar an réimse seo anois, dar leat? 

1= Íseal, 2 = Íseal go leor, 3 = Níl sé íseal ná ard, 4=Ard go leor, 5 = Ard  

Marcáil ceann amháin 

 

1 2 3 4 5 

 

 

3. Conas mar a freastalaíodh ar do réimsí foghlama tosaíochta don fhorbairt ghairmiúil 

chomhoibríoch seo? Cad iad na rudaí ba úsáidí/nach raibh úsáideach, dar leat? 

 

 

 

4. Cén réimse d’fhoghlaim na scoláirí ar bhraith tú gur tháinig feabhas air tar éis do chuid 

forbartha gairmiúla féin? 

Bí chomh sonrach agus is féidir e.g. déan straitéisí sonracha a shainaithint e.g. aiseolas ó phiaraí, 

straitéisí léamhthuisceana 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Go ginearálta, cén leibhéal gnóthachtála a bhraitheann tú atá ag na scoláirí sa 

réimse seo faoi láthair? 

1= Íseal, 2 = Íseal go leor, 3 = Níl sé íseal ná ard, 4=Ard go leor, 5 = Ard  

Marcáil ceann amháin 
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1 2 3 4 5 

 

6. Cén fhianaise nó sonraí nua a úsáideadh chun an rátáil sin a shocrú? 

 

 

 

 

7. Ar raibh an fhorbairt ghairmiúil chomhoibríoch seo chomh maith agus a shíl tú nó  

an raibh sé níos fearr ná sin fiú? Tabhair sonraí. 

 

 

 

8. Ar cuireadh feabhas ar réimsí eile den fhoghlaim ghairmiúil seachas na cinn a luadh ar 

dtús? Má cuireadh, tabhair sonraí le do thoil. 

 

 
 

9. Tabhair samplaí sonracha ar an gcaoi ar cuireadh feabhas ar do chleachtas agus do mhodheolaíochtaí 
chun tacú a thuilleadh leis an réimse sin d’fhoghlaim na scoláirí? 

10. An raibh tionchar ag an bhforbairt ghairmiúil seo ar do mhuinín mar mhúinteoir? 
Mínigh do fhreagra le do thoil. 

 
 

11. Cé mhéad uair rannpháirtíochta a bhí i gceist? 
(Smaoinigh ar idirghabhálacha duine le duine, teagmháil le ríomhphost/ar líne  
agus tacaíocht ar an bhfón i do fhreagra) *  
Marcáil rogha amháin 

 
0- 5 uair an chloig 
6- 10 n-uair an chloig 
11- 15 uair an chloig 
16- 20 uair an chloig 
Os cionn 20 uair an chloig 

 
 

12. Léirigh na gnéithe den fhorbairt ghairmiúil chomhoibríoch is mó a chabhraigh leat chun 
oibriú i dtreo na bhfeabhsuithe a aithníodh ag an tús? * 

 

 
13. Conas a thacaigh do scoil le do rannpháirtíocht san eispéireas forbartha gairmiúla seo? 

 
 
 

 
14. Cén gníomh leantach a ghlacfaidh tú tar éis na forbartha gairmiúla a cuireadh ar fáil chun an tionchar is 

mó is féidir a chinntiú? * 
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15. Smaoinigh an ndéanfá aon rud difriúil chun tionchar na samhla forbartha gairmiúla a 

uasmhéadú i ndáil leis na dearcthaí seo a leanas: 

 
- Ar bhonn aonair 

 
- ar bhonn comhchoiteann 

 
- ar bhonn scoile uile 

 
 

16. Conas is féidir an cineál seo tacaíochta a fheabhsú le SFGM sa todhchaí? * 
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Seiceáil isteach le Múinteoirí mar chuid de Rannpháirtíocht i bhForbairt Ghairmiúil 
Chomhoibríoch 

 
D’fhéadfadh na leideanna a chuirtear ar fáil anseo a bheith úsáideach chun seiceáil isteach le 

rannpháirtithe ag tús seisiúin forbartha gairmiúla comhoibríche. 

Is uirlis úsáideach í seo chun machnamh comhairleoirí a éascú. 

Tá sé beartaithe na ceisteanna a chuirtear i láthair a úsáid mar roghchlár seachas sraith 

riachtanas agus d’fhéadfá roghnú ó na ceisteanna thar roinnt seisiún. 

 
Ceisteanna Molta Modhanna Molta 

Céard é do thoradh ionchais don seisiún? Comhrá Ginearálta ag tús seisiúin 

Cén chaoi a mothaíonn tú faoi bheith 

rannpháirteach sa phróiseas seo? 

Uirlis dhigiteach amhail Mentimeter, Padlet, 

Google Forms 

Cén dul chun cinn atá déanta agat i dtreo na 

dtorthaí a bhí beartaithe agat? 

 

Ar bhain tú triail as aon cheann de na 

smaointe, straitéisí, cur chuige nó acmhainní 

a comhroinneadh le do scoláirí? 

 

Má bhain, ainmnigh agus sonraigh le do thoil 

(cén tairbhí agus dúshláin a bhí i gceist?) 

 

 
Cén fhianaise atá agat chun tacú leis seo? 

 

 
Murar bhain, cén fáth? Cad iad na tacaíochtaí 

breise a chabhródh leat chun tosú? 

 

 
An raibh aon dúshláin ann gur mian leat a 

chomhroinnt? 

 

 
An bhfuil aon fhianaise agat ar dhul chun 

cinn/obair na scoláirí a theastaíonn uait a 

chomhroinnt leis an ngrúpa seo? 
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Seiceáil amach le Múinteoirí mar chuid de Rannpháirtíocht i bhForbairt Ghairmiúil 
Chomhoibríoch 

 
D’fhéadfadh na leideanna a chuirtear ar fáil anseo a bheith úsáideach chun seiceáil amach le 

rannpháirtithe tar éis imeacht forbartha gairmiúla comhoibríche. 

Is uirlis úsáideach í seo chun machnamh comhairleoirí a éascú. 

Tá sé beartaithe na ceisteanna a chuirtear i láthair a úsáid mar roghchlár seachas sraith 

riachtanas agus d’fhéadfá roghnú uathu thar roinnt seisiún. 

 

 
Ceisteanna Molta Modhanna Molta 

Luaigh rud amháin a chonaic tú/a d’fhoghlaim tú 
mar chuid den fhorbairt ghairmiúil 
chomhoibríoch seo a mbainfidh tú triail as i do 
chleachtas féin sna seachtainí seo amach 
romhainn. 

Comhrá Ginearálta ag tús seisiúin 

An bhfuil tú ag baint tairbhe as a bheith 
rannpháirteach san fhoghlaim ghairmiúil 
chomhoibríoch seo faoi láthair? Cén chaoi a 
bhfuil sí úsáideach? 

Uirlis dhigiteach amhail Mentimeter, Padlet, 

Google Forms 

Conas a aithneofá fianaise/tionchar an 
chomhair sin i do chuid teagaisc/foghlama sna 
seachtainí seo amach romhainn? 

 

Conas a dhéanfaidh tú meastóireacht ar 
thorthaí do rannpháirtíochta leis an tacaíocht 
seo? 
(e.g. féinmheasúnú ar scileanna nua a 
foghlaimíodh/eolas a fuarthas, fiafraigh de 
scoláirí conas atá ag éirí leo leis na cineálacha 
cur chuige/modheolaíochtaí nua, 
breathnóireacht ar rannpháirtíocht scoláirí, 
breathnóireacht ar cháilíocht obair na scoláirí) 

 

Cén toradh lena bhfuil tú ag súil go 

fadtéarmach? An bhfuil go leor á dhéanamh 

againn/an bhfuilimid ag obair go héifeachtach 

chun é sin a bhaint amach? 

 

An mian leat aon rud a thabhairt ar ais go dtí do 

scoil tar éis duit a bheith rannpháirteach? 

Conas a chuirfidh tú é sin in iúl? 
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Creat Ghrúpa Fócais do Chomhairleoir 
 
 

Catagóir agus príomhcheist Achoimre ar fhreagraí na 
rannpháirtithe/Príomhphointí ón bplé 

Tionchar ar fhoghlaim na scoláirí 
Inis dom cén tionchar a mheasann tú a bhí ag an 
bhforbairt ghairmiúil chomhoibríoch ar 
fhoghlaim na scoláirí le cúpla mí anuas? 

 

Eolas, scileanna, tuairimí agus dearcthaí na 
múinteoirí 
Ar tháinig aon athrú ar do chleachtais sa seomra 
ranga nó ar do thuairimí faoi theagasc ó ghlac tú 
páirt sa mhúnla forbartha gairmiúla seo? 
Má tháinig, an féidir leat cur síos a dhéanamh ar 
na hathruithe sin? 

 

Cultúr agus eagrúchán na scoile 
An raibh tionchar ag an bhforbairt ghairmiúil 
chomhoibríoch ar an teagasc agus foghlaim nó 
ar aon chultúr eile sa scoil? Má bhí, cén saghas 
tionchair? 
(i.e. Ar tháinig athruithe ar úsáid acmhainní, plé, 
comhoibriú nó tacaíocht a chuirtear ar fáil do 
mhúinteoirí?) 

 

Feabhas a chur ar an gcineál seo tacaíochta sa 
todhchaí 
Inis dom cad iad na gnéithe is mó den 
chomhoibriú a chabhraigh leat agus cad iad na 
cinn ar cheart feabhas a chur orthu sa todhchaí? 

 

 

Tuilleadh Ceisteanna chun Tacú leis an nGrúpa Fócais 
 

An tionchar measta ar fhoghlaim na scoláirí (sa ghearrthéarma agus táscairí don todhchaí) 

• An bhfuil aon táscaire den tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag an múnla forbartha 

gairmiúla amach anseo ar fhoghlaim na ndaltaí/scoláirí go fadtéarmach? Inis dom faoi na 

táscairí sin 

 

Foghlaim ghairmiúil na múinteoirí 

• Mar mhúinteoir, an bhfuair tú aon eolas nó scileanna nua trí phróiseas na samhla 
forbartha gairmiúla 

• Conas a léirigh tú an méid a d’fhoghlaim tú le cúpla seachtain/mí anuas? 

 
 

An úsáid a bhaineann múinteoirí as eolas agus scileanna nua 

• Cén úsáid a bhaint tú as an méid a d’fhoghlaim tú? Mar shampla, an ndearna tú aon rud a 
mhodhnú nó a oiriúnú chun riachtanais na ndaltaí/scoláirí a chomhlíonadh Má rinne, 
conas? Mura ndearna, cén fáth dar leat? 
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• An bhfuil do sheomra ranga difriúil in aon slí anois ó mar a bhí sé sular ghlac tú 
páirt sa mhúnla forbartha gairmiúla seo? Má tá, conas? Mura bhfuil, cén fáth dar 
leat? 

 
 

Athruithe ar dhearcthaí agus ar thuairimí 

• An raibh tionchar ag an múnla forbartha gairmiúla ar do thuairimí agus do 
dhearcthaí faoi theagasc sa seomra ranga nó foghlaim na scoláirí? Má bhí, cén 
saghas? 

• An gceapann tú go bhfuil athrú tagtha ar do chaidreamh leis na scoláirí? 
 

Athruithe ar chultúr na scoile (e.g. comhoibriú chomh maith le hathruithe ábhair 
agus struchtúrtha) 

• Ar tháinig athrú ar chleachtais eagraíochtúla le linn phróiseas na samhla forbartha 
gairmiúla? Má tháinig, cén chaoi? 

• Ar tháinig aon athrú ar an gcaoi a labhraíonn sibh nó a gcomhoibríonn sibh lena 
chéile i ndáil le teagasc agus foghlaim? Má tháinig, cén chaoi? 

 

Oideolaíochta Foghlama/Comhairleora sa Todhchaí 

• An bhfuil moltaí ar bith agat do SFGM maidir leis an gcineál seo tacaíochta sa 
todhchaí? 

• An ndéanfá aon rud difriúil dá mbeifeá rannpháirteach i bhforbairt ghairmiúil 
chomhoibríoch sa todhchaí? 
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Aguisín 3 

Noirm agus Prótacail Mholta 
 
 

Is sliocht atá sa mhéid seo a leanas ón alt Leading with Knowledge in Communities of Practice a 

scríobh Lyn Sharratt agus a foilsíodh in Iris AEL (Sharratt, 2018). D’fhéadfadh sé a bheith úsáideach 

agus machnamh á dhéanamh ar noirm agus prótacail le haghaidh eispéiris forbartha ghairmiúla 

comhoibríche. Níl siad ceaptha a bheith saintreorach agus is fearr noirm a fhorbairt laistigh de 

mheitheal. Ní chuirtear san áireamh anseo iad ach mar shampla den chaoi inar féidir noirm 

éifeachtacha a chur i láthair. 

 

Tá taithí agam ar an bhfíorthábhacht chriticiúil a bhaineann le noirm agus prótacail a fheidhmiú 

sna pobail sin a ghlacann na prionsabail threoracha seo a leanas mar chritéir ratha: 

 

 

• tá guth gach duine tábhachtach - éistimid go measúil 

• trí mheas a léiriú le linn na rannpháirtíochta cruthaítear caidreamh oibre láidir as 

a leanann cumhachtú 

• déanaimid machnamh ar ár gcuid oibre de réir mar a fhoghlaímid óna chéile agus le chéile 

araon 

• trí chomhoibriú, faighimid deis chun ár gcuid foghlama féin agus foghlaim ár 

gcomhghleacaithe a chumhachtú 

• neartaímid acmhainn foghlama le chéile 

• neartaítear muinín agus rath trí chomhoibriú 

• cloímid leis - creidimid gur féidir le gach scoláire foghlaim agus gur féidir le gach múinteoir 

teagasc ar bhealach a mbíonn tionchar leis má fhaigheann siad an t-am agus an tacaíocht 

cheart 

• creidimid inár idirspleáchas chun spriocanna foghlama na scoláirí a bhaint amach 

• treoraítear ár gcuid oibre le tuairimí agus tuiscintí comhroinnte faoi ghnóthachtáil na scoláirí. 
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