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1. Réamhrá 

Tabharfar na hábhair theicneolaíochta isteach in 2019 mar chuid de chéim a chúig de chur i bhfeidhm 

an chreata, Creat don tSraith Shóisearach. Foilseofar sonraíocht churaclaim agus mheasúnaithe na 

n-ábhar seo bliain roimhe sin i bhfómhar na bliana 2018. Tugann an doiciméad seo cúlra ar fhorbairt 

na sonraíochtaí d'ábhair theicneolaíochta na sraithe sóisearaí. San áireamh sa doiciméad eolais tá 

achoimre ar mhórchéimeanna stairiúla agus ar fhás na n-ábhar i gcóras oideachais na hÉireann, 

cleachtais idirnáisiúnta na n-ábhar agus ról an oideachais teicneolaíochta san 21ú haois. 

 

Chun críche an doiciméid agus an phróisis seo, tá na hábhair seo a leanas san áireamh i dtagairt ar bith 

a dhéantar do na hábhair theicneolaíochta: 

 Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad) 

 Miotalóireacht 

 Grafaic Theicniúil 

 Teicneolaíocht 

Tugtar breac-chuntas sa doiciméad seo freisin ar an taighde reatha atá á dhéanamh maidir le teagasc 

na n-ábhar teicneolaíochta go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, agus ar na príomhthéamaí atá ag 

teacht chun cinn ón taighde, mar shampla, an éagothroime inscne i roghnú na n-ábhar agus na 

cleachtais nuálacha nó na teicneolaíochtaí nua a mbeidh tionchar acu ar fhorbairt na n-ábhar amach 

anseo. Ar deireadh, leagtar amach sa doiciméad seo an treoir le haghaidh fhorbairt na sonraíochta. 

 

2. Cúlra  

2.1. Teacht chun cinn an oideachais teicneolaíochta 

(1926-2017) 

Tá teacht chun cinn na n-ábhar teicneolaíochta mar atá siad anois i gcuraclam an Teastais Shóisearaigh 

(Teicneolaíocht Ábhar [Adhmad], Miotalóireacht, Grafaic Theicniúil agus Teicneolaíocht) ceangailte go 

dlúth le forbairt an ghairmoideachais in Éirinn. Ba sa bhliain 1899 a rinneadh iarracht den chéad uair 
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oideachas a chur ar fáil sna hábhair theicneolaíochta in Éirinn. Ba mar thoradh ar an gcáineadh ar an 

easpa gairmoideachais agus ar an easpa ceardoideachais sa doiciméad, Report of the Intermediate 

Education Commission (1899) (Tuarascáil Choimisiún an Oideachais Idirmheánaigh), a rinneadh an 

iarracht sin. De thairbhe an mhéid sin, bunaíodh an Roinn Talmhaíochta agus Ceardoideachais sa 

bhliain 1900. Bhunaigh an Roinn sin sraith ceardscoileanna ar fud na tíre chun sainoideachas a 

sholáthar bunaithe ar riachtanais áitiúla (Mulcahy, 1981). Ba sna ceardscoileanna amháin a cuireadh 

gairmoideachas ar fáil sa tír seo go dtí gur fhéach an stát úr leis an gcóras oideachais a athchóiriú sa 

bhliain 1924. Measadh ar dtús gur bhain an gairmoideachas le forbairt an eolais theicniúil agus na 

scileanna praiticiúla ar mhaithe le riachtanais thionsclaíochta agus talmhaíochta an stáit nua a 

chomhlíonadh. Déanfar plé sa doiciméad seo ar chuid de hathruithe ríthábhachtacha i soláthar an 

ghairmoideachais ó 1926 go dtí an lá atá inniu ann agus an tionchar atá acu ar na hábhair 

theicneolaíochta.  

 

1926 – 1947 

Bhunaigh an Roinn Oideachais Commission to Enquire into Technical Education (an Coimisiún chun 

Ceardoideachas a Fhiosrú) (Coolahan, 1981, lch 94), sa bhliain 1926. Bhí beirt ionadaithe ón Eilvéis 

agus ón tSualainn ar an gCoimisiún. Roghnaíodh iad cionn is go raibh saineolas acu ar an earnáil 

ghairmoideachais agus go raibh struchtúr geilleagrach a dtíortha dúchais cosúil le struchtúr 

geilleagrach na hÉireann ag an am. Chuir an Coimisiún a thuarascáil i láthair an 5 Deireadh Fómhair 

1927 agus bhí roinnt príomh-mholtaí le sonrú inti. Ba é an moladh ba shuntasaí díobh siúd ná gur 

cheart dhá chineál scoile – scoil leanúna agus ceardscoil – a bhunú. Bhí sé i gceist go mbeadh an scoil 

leanúna ina céim idirmheánach don scoláire a bhí idir 14 agus 16 bliana d'aois sula rachadh sé le 

hoideachas níos sainiúla sna ceardscoileanna (Clarke, 2012). Bunaíodh 38 gCoiste Gairmoideachais leis 

an Acht Oideachais Ghairme Beatha, 1930, chun maoirseacht a dhéanamh ar na scoileanna sin. De réir 

an Achta, chuirfeadh na scoileanna sin oideachas leanúna ar fáil, rud a chiallaigh 'oideachas chun 

leanúint den oideachas do bheirtear i mbun-scoileanna agus chun cur leis sin agus foluíonn sé oiliuint, 

generálta agus praiticiuil, mar ullamhú i gcóir fostaíochta i gceárda, i ndéantóireacht, i dtalmhaíocht, 

i dhráchtáil, agus i ngnóthaí eile tionnscail' (Hyland & Milne, 1992, lch 214). Thug an stát nua Acht 

Príntíseachta isteach freisin sa bhliain 1931 chun forbairt na hoiliúna agus na scileanna gairme a rialáil 

a thuilleadh. Rinneadh foráil leis an Acht sin maidir le ceardoideachas éigeantach a chur ar phrintísigh 

trí na Coistí Gairmoideachais (O'Mahony, 2014). 

Gheall an tAire Oideachais, J.M. O'Sullivan, d'earnáil na meánscoileanna nach mbeadh an curaclam 

sna scoileanna sin mar an gcéanna leis an gcuraclam sna meánscoileanna (Coolahan, 1981). Mar 

mhalairt ar an traidisiún acadúil sna meánscoileanna, leagadh ní ba mhó béime in oideachas leanúna 
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na ngairmscoileanna ar na hábhair theicniúla agus phraiticiúla. Ina theannta sin, bhíothas in ann 

éagsúlacht a chur san ábhar ag brath ar riachtanais an phobail uirbigh nó an phobail tuaithe. Bhí na 

cúrsaí a cuireadh ar fáil dírithe ar inscne ón tús. Cuireadh cúrsaí ar fáil do bhuachaillí ar nós cúrsa 

teicniúil sóisearach, cúrsa tráchtála sóisearach agus cúrsa tuaithe sóisearach. Cuireadh cúrsa eolaíocht 

bhaile sóisearach, cúrsa tráchtála sóisearach nó cúrsa tuaithe sóisearach ar fáil do chailíní (Coolahan, 

1981). Bhí tionchar forleathan ó thús ag an soláthar inscneach sin ar phróifíl inscne na scoláirí ó thaobh 

roghnú na n-ábhar úd de. 

Bhí an-éagsúlacht le sonrú i gcuraclam na ngairmscoileanna. Faoi mar a leagadh amach sa cháipéis, An 

Roinn Oideachais – Tuarasgabháil: 1931-32, 'bhí prionsabail leathana leagtha síos ag an Roinn maidir 

le cúrsaí a sheoladh, ach ní dhearnadh aon iarracht na siollabais teagaisc a bhí le leanúint a leagan 

síos' (An Roinn Oideachais, 1932, lch 46).  Scríobhadh Memorandum V. 40 in 1942. Cáipéis ba ea é inar 

aithníodh agus inar tugadh breac-chuntas ar chúrsaí le haghaidh na ngairmscoileanna de réir 

riachtanais áitiúla contae. Lena chois sin bhí an t-ábhar, Lámhoiliúint (adhmad agus miotal), san 

áireamh sa chúrsa teicniúil sóisearach do bhuachaillí (Mulcahy, 1981, lch 17). Leagadh béim ar an 

bpraiticiúlacht agus ar scileanna sna cúrsaí ar mhaithe le riachtanais fostaíochta a bpobail áitiúil agus 

ar mhaithe le bealach chun cinn tuartha a scoláirí i dtreo ceirde nó tionscail.  

Is fiú a thabhairt faoi deara go raibh 'bunú clár oiliúna ar leith chun múinteoirí miotalóireachta agus 

adhmadóireachta a oiliúint' ar cheann de chéadtionscnaimh oideachais an stáit nua sa bhliain 1927. 

Mar thoradh air sin, bheifí ábalta an tAcht Gairmoideachais a chur i bhfeidhm ina iomláine.  

Bhí dhá chineál oideachais iar-bhunscoile á gcur ar fáil ag an stát ag an bpointe seo – meánoideachas 

agus gairmoideachais. Ba churaclam acadúil é curaclam na meánscoileanna den chuid is mó agus 

'd'ullmhaigh sé an scoláire don oideachas tríú leibhéal agus do ghairmeacha beatha bóna bháin' (Lewis 

& Kellaghan, 1987, lch 7). Cuireadh roinnt ábhar inar díríodh ar an ngairm agus ar an bpraiticiúlacht – 

ar nós líníocht mheicniúil agus adhmadóireachta – ar fáil i meánscoileanna áirithe. Ba bheag fiúntas a 

bhí sna hábhair sin ó thaobh an mháithreánaigh de, áfach. Bhí dhá cháilíocht stáit ar fáil do na scoláirí 

sna scoileanna sin – an Meánteistiméireacht agus an Ardteistiméireacht.   

Ní raibh teacht ag na scoláirí sna gairmscoileanna ar an Meánteistiméireacht ná ar an 

Ardteistiméireacht, áfach. Ní raibh sé in ann teastasú a bhaint amach ach oiread go dtí gur tugadh an 

Teastas Grúpa isteach in 1947 tar éis don Irish Technical Education Association (Cumann 

Ceardoideachais na hÉireann) uiríll a chur faoi bhráid na Roinne (Mulcahy, 1981). Rinne na scoláirí a 

bhí ag ullmhú do scrúduithe an Teastais Ghrúpa staidéar ar an nGaeilge, Béarla, Saoránacht agus 

ábhair ó cheann amháin de na cúig ghrúpa seo a leanas ar a laghad: Tráchtáil (Ginearálta); Tráchtáil 

(Rúnaíocht); Eolaíocht Bhaile; Lámhoiliúint (adhmadóireacht, miotalóireacht, líníocht mheicniúil agus 

ealaín); agus Eolaíocht Tuaithe. Bhí líon an-teoranta scoláirí i gceist leis an oideachas iar-bhunscoile. 
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De bharr an Achta Freastal Scoile, 1926, b'éigean dóibh siúd a bhí idir 6 agus 14 bliana d'aois freastal 

ar scoil. D'fhreastail bunús uile acu ar bhunscoileanna nó ar scoileanna meánbhairr. Cé go ndearnadh 

plé sna 1930idí maidir leis an aois fágála scoile a ardú go dtí 15 bliana, tugadh droim láimhe don 

smaoineamh siocair go rabhthas den tuairim nach raibh sé indéanta ná inmhianaithe mar gheall ar 

easpa áiseanna fónta i gcomhair oideachas iar-bhunscoile i mórán ceantar (Hyland & Milne, 1992). 

Faoin mbliain 1951, rinne 4,591 scoláire na scrúduithe Ardteistiméireachta, rinne 10,472 scoláire na 

scrúduithe Meánteistiméireachta agus rinne 3,243 scoláire scrúduithe an Teastais Ghrúpa (an Roinn 

Oideachais, 1952, lch 31). 

De bharr na luathfhorbartha seo ar na hábhair theicneolaíochta agus cionn is nach raibh teacht ag na 

gairmscoileanna ar an mbealach acadúil chuig an tríú leibhéal, measadh go raibh na hábhair ar stádas 

oideachais níos lú i gcomórtas le hábhair na meánscoileanna. Cruthaíodh déscaradh idir na hábhair 

theicneolaíochta agus tráchtáil nó eolaíocht bhaile de dheasca sholáthar inscneach na n-ábhar. Tharla 

an chéad athchóiriú mór eile ar sholáthar an oideachais sna 1960idí. Bhí tionchar aige ar an gcuraclam, 

ar na hábhair agus ar an bhfáil a bhí ar an dara leibhéal. 

 

Fíor 1: Comparáid idir an Meánteistiméireacht agus an Teastas Grúpa 

Meánscoileanna  Gairmscoileanna 

3 

 

 

 

 

 

An Mheánteistiméireacht 

 Arna bronnadh tar éis trí bliain 
scoile a chur i gcrích; idir 15 

agus 16 bliana d'aois de 
ghnáth. 

An Ardteistiméireacht 

Arna ceapadh 'chun a 
dhearbhú go bhfuil 

meánoideachas maith bainte 
amach ag scoláire agus chun 
oiriúnacht scoláire do chúrsa 

staidéir in ollscoil nó in 
institiúid oideachais ag a bhfuil 

stádas den chineál céanna a 
dhearbhú'.  

  

 

 

 

 

 

An Teastas Grúpa 

 Arna bronnadh tar éis dhá 

bhliain scoile a chur i gcrích; idir 

14 agus 16 bliana d'aois de 

ghnáth.  
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1960-1989 

Sa bhliain 1963, chuir an tAire Oideachais ag an am, Pádraig Ó hIrighile, an méid seo in iúl faoin 

gceardoideachas: 

Mar thoradh ar an gceardoideachas, bheadh soláthar córasach daoine óga ar fáil 
ag an tír. Chuirfí go leor ceardoideachais orthu le go bhféadfaí na teicneoirí agus 
na hardteicneoirí a bheidh ag teastáil ón tír a dhéanamh díobh níos faide anonn. 

(ECFE, 1969, lch 126) 

Ag an tráth seo, breathnaíodh ar chaiteachas san oideachas mar infheistíocht agus sonraíodh i 

dtuarascáil ECFE, Investment in Education (1966), gur ghá aghaidh a thabhairt ar sholáthar an 

cheardoideachais agus an oideachais eolaíochta. 

Chuir Ó hIrighile níos mó éagsúlachta i gcuraclam na hiar-bhunscoile sa bhliain 1966 trí 'curaclam 

cuimsitheach' a thabhairt isteach. Bhíothas ag iarraidh córas aontaithe oideachais iar-bhunscoile a 

chruthú agus, chuige sin, moladh go mbeadh na scoláirí sna gairmscoileanna in ann na scrúduithe 

Meánteistiméireachta a dhéanamh agus go gcuirfí na gairmábhair níos praiticiúla, nach raibh á 

múineadh ach sna gairmscoileanna roimhe seo, ar fáil do na scoláirí sna meánscoileanna. D'fhonn é 

seo a éascú, tugadh isteach cúrsaí agus scrúduithe comónta don Mheánteistiméireacht ó 1966 ar 

aghaidh agus don Ardteistiméireacht ó 1968 ar aghaidh. Tugadh ábhair nua isteach freisin: cuireadh 

Miotalóireacht agus Adhmadóireacht leis na liostaí ábhair don Mheánteistiméireacht; agus tugadh 

Foirgníocht, Teoiric agus Cleachtas Ceardlann Innealtóireachta, Líníocht Theicniúil agus Meicnic 

isteach mar ábhair don Ardteistiméireacht (Mulcahy, 1981).  

Measadh go raibh na hathruithe sin an-tábhachtach agus  

bhíothas ag súil go gcuirfí réimse níos leithne ábhar ar fáil i ngach scoil dara leibhéal 
mar thoradh ar an athchóiriú agus, go háirithe, go leagfaí níos mó béime ar na 
hábhair sin a bhí dírithe ar ghnéithe teicniúla, praiticiúla agus gairme. 

(Lewis & Kellaghan, 1987, lch 8) 

 

Tábla 1 Líon na scoláirí a rinne ábhair theicneolaíochta do Scrúdú an Teastais Ghrúpa, 1969-1983  

 1969 1973 1977 1983 

Líon na scoláirí a rinne 

Scrúdú an Teastais 

Ghrúpa 

14481 18245 18136 19961 

Líníocht Mheicniúil 54.2% 57.1% 50.0% 46.0% 

Miotalóireacht 41.8% 40.8% 36.2% 32.2% 
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Adhmadóireacht 56.7% 55.5% 48.2% 42.7% 

 

Tábla 2 Líon na scoláirí a rinne ábhair theicneolaíochta don Scrúdú Meánteistiméireachta, 1969-1983 

 1969 1973 1977 1983 

Líon na scoláirí a rinne 

an Scrúdú 

Meánteistiméireachta 

30967 39171 48340 55071 

Líníocht Mheicniúil 43.3% 34.4% 43.0% 56.4% 

Miotalóireacht 18.7% 20.3% 24.3% 26.3% 

Adhmadóireacht 24.5% 30.1% 38.5% 40.3% 

 

Bhíothas ag súil i dtús báire go dtiocfadh méadú áirithe ar líon na scoláirí a rachadh i mbun scrúduithe 

na ngairmábhar. Níor tharla sé sin, áfach, ar chúiseanna éagsúla. D'fhonn soláthar na n-ábhar 

praiticiúil a éascú sna hiar-bhunscoileanna, chuir an tAire tús le tógáil scoileanna cuimsitheacha i 

gceantair nach raibh aon soláthar gairmoideachais ná meánoideachais iontu. Osclaíodh an chéad scoil 

dá leithéid sa bhliain 1966 i Sionainn. I gceantair eile, iarradh ar údaráis na ngairmscoileanna agus na 

meánscoileanna teacht le chéile ar mhaithe le háiseanna agus múinteoirí araon a roinnt; bhí seans ann 

go ndéanfaí na scoileanna a chónascadh freisin. Níor glacadh go fonnmhar leis na moltaí sin. Mar 

thoradh ar an oideachas dara leibhéal saor in aisce a d'fhógair Donogh O'Malley in 1966, ba mhó an 

t-éileamh ar áiteanna san oideachas dara leibhéal ná na háiseanna a bhí ar fáil. Faoi na 1970idí, thug 

an Roinn droim láimhe leis na scoileanna cuimsitheacha agus dhírigh sí ar phobalscoileanna nua chun 

freastal ar an éileamh ar an gcóras. Bhí sé mar aidhm ag na pobalscoileanna freisin soláthar dara 

leibhéal na n-ábhar acadúil agus na ngairmábhar a aontú agus naisc a chruthú leis an bpobal ionas go 

bhféadfaidís freastal ar riachtanais áitiúla. 

Bhí drogall ar na hollscoileanna i dtús báire glacadh leis na hábhair theicniúla nua chun críocha 

máithreánaigh, rud eile a chuir isteach ar roghnú na n-ábhar teicniúil nó praiticiúil. Mar gheall air sin, 

ba chúng an réimse ábhar a bhí ar fáil do na scoláirí a raibh fonn orthu dul ar aghaidh go dtí oideachas 

tríú leibhéal. Bhí tionchar eile ag na cúrsaí agus na scrúduithe comónta nach rabhthas ag súil leis – 

tháinig laghdú ar roghnú na n-ábhar teicniúil agus na n-ábhar feidhmeach do scrúduithe an Teastais 

Ghrúpa i gcomparáid le roghnú na n-ábhar acadúil nó meánscoile. De réir Mulachy (1981, lch 44), 

b'fhéidir go raibh dearcthaí na sochaí agus na dtuismitheoirí, a bhí ar son na n-ábhar níos traidisiúnta, 

mar chúis leis seo. Siocair nach raibh mórán deiseanna san oideachas tríú leibhéal le dul chun cinn a 

dhéanamh sna hábhair theicniúla, bhunaigh an stát an Foras Náisiúnta um Ard-Oideachas i Luimneach 
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in 1968, na Coláistí Teicniúla Réigiúnacha in 1972 agus Comhairle Náisiúnta na gCáilíochtaí Oideachais 

in 1972 chun dámhachtainí a bhronnadh san earnáil oideachais tríú leibhéal nár bhain le 

hollscoileanna.  

In ainneoin an mhéadaithe ar líon na scoláirí sna scoileanna dara leibhéal agus in ainneoin na 

scoileanna agus na n-ábhar nua a bhí ar fáil, níor tháinig an méadú a rabhthas ag súil leis ar líon na 

scoláirí a roghnaigh na hábhair theicneolaíochta. Maidir lena dheacra a bhí sé oideachas tríú leibhéal 

a bhaint amach leis na hábhair theicniúla, cuireadh leigheas áirithe air sin le bunú an Fhorais Náisiúnta 

um Ard-Oideachas agus na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha ag an Roinn. 

1985 – 2017 

Ba mhór an cor cinniúnach san earnáil oideachais an Teastas Sóisearach a tugadh isteach sa bhliain 

1989. Rinneadh an Teastas Grúpa agus an Mheánteistiméireacht a chomhdhlúthú isteach sa cháilíocht 

nua aontaithe seo. Ba sa bhliain 1992 a rinneadh an scrúdú den chéad uair. 

Tugadh ábhar nua – Teicneolaíocht – isteach mar chuid de cháilíocht nua an Teastais Shóisearaigh. Bhí 

an méid seo a leanas ina chuspóir aige:  

Is é is teicneolaíocht ann ná cur i gcrích cuspóirí an duine agus feidhm araíonach á 
baint as ábhair, fuinneamh agus feiniméin nádúrtha. Tá acmhainní oiriúnacha, 
tascanna cuí agus an t-oibriú idir eatarthu i gceist le hoideachas san teicneolaíocht 
agus le cabhair na teicneolaíochta.  

(An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 1989d, lch 2) 

Tugadh an t-ábhar isteach ar bhonn céimnithe/srianta sna blianta tosaigh. B'éigean do scoileanna 

faomhadh a fháil le go mbeidís in ann an t-ábhar seo a thabhairt isteach, rud a rinne siad cé nach raibh 

mórán acmhainní acu.  

Sna blianta ina dhiaidh sin, athchóiríodh agus tugadh isteach na hábhair theicniúla eile. Faoi chlár an 

Teastais Shóisearaigh, leanadh ar aghaidh le Miotalóireacht ach cuireadh Teicneolaíocht Ábhar 

(Adhmad) agus Grafaic Theicniúil in ionad Adhmadóireachta agus Líníocht Mheicniúil faoi seach. 

 

Níor tharla mórán sna hábhair theicneolaíochta ó thaobh chur chun cinn an churaclaim de go dtí an 

bhliain 2006 nuair a thit dhá rud shuntasacha amach. Bunaíodh seirbhís nua um fhorbairt ghairmiúil, 

T4, le haghaidh na n-ábhar teicneolaíochta uile, sa tSraith Shóisearach agus sa tSraith Shinsearach 

araon. Ceapadh an tseirbhís seo d'fhonn tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí na n-ábhar 

teicneolaíochta agus d'fhonn forbairt ghairmiúil leanúnach a chur ar fáil, go háirithe faoi choinne na 

siollabas nua a bhí ar tí teacht isteach sa tSraith Shinsearach. I gcomhthráth le seoladh T4, d'fhógair 
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an tAire Oideachais agus Scileanna ag an am, Mary Hanafin, TD, go gcuirfí roinnt athruithe i bhfeidhm 

ar ábhair theicneolaíochta na Sraithe Sinsearaí ó dheireadh na bliana acadúla 2007/2008 amach: 

 Chuirfí Teicneolaíocht ar fáil san Ardteistiméireacht mar ábhar a leanann ar aghaidh ó 

Theicneolaíocht an Teastais Shóisearaigh. 

 Ní chuirfí an t-ábhar, Líníocht Theicniúil, mar a bhí sé an t-am sin, ar fáil do scoláirí a thuilleadh. 

Chuirfí Grafaic Dhearaidh agus Chumarsáide ina áit agus, dá bhrí sin, gheobhadh na scoláirí léargas 

ar theicneolaíochtaí nua. Thiocfadh athrú ar an dóigh a ndéanfaí measúnú ar na scoláirí san ábhar 

agus thiocfadh athrú ar an dóigh a bhfoghlaimeoidís freisin – 'agus an teicneolaíocht is déanaí le 

fáil ar bharra a méar acu, beidh na scoláirí ar thús cadhnaíochta in oideachas teicneolaíochtaí nua' 

(An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 2006). 

Maidir leis an dá ábhar eile, dhéanfaí na curaclaim a athchóiriú agus d'athrófaí na teidil 

 Ó Innealtóireacht go Teicneolaíocht Innealtóireachta 

 Ó Staidéar Foirgníochta go Teicneolaíocht Ailtireachta  

Forbraíodh siollabais athbhreithnithe don dá ábhar seo ach cinneadh moill a chur ar chur i bhfeidhm 

athchóiriú an churaclaim le haghaidh Innealtóireachta agus Staidéar Foirgníochta. B'fhéidir go raibh 

an cor chun donais eacnamaíoch a bhí sa tír ag an am mar chúis leis sin.  
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2.2. Ábhair theicneolaíochta sa tSraith Shóisearach 

Achoimre ar an tSraith Shóisearach 

Is ann do cheithre rogha sa tSraith Shóisearach san am i láthair le haghaidh na n-ábhar teicneolaíochta. 

Tá sé mar aidhm sna ceithre shiollabas scileanna cruthaitheacha réitigh fadhbanna agus deartha a 

chothú agus na scileanna láimhsithe riachtanacha a fhorbairt i gcomhair an réimse ábhair. Mar 

shampla, tá sé mar aidhm ag an siollabas don Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad), 'Cur chuige 

cruthaitheach a fhorbairt i dtaca le fuascailt fadhbanna sa phróiseas dearaidh, trí dhearadh, déanamh 

agus meastóireacht, freisin, tionscaint, fiosrú agus idirdhealaitheacht a chothú' (an Roinn Oideachais 

agus Eolaíochta, 1989a, lch 4). Tá sé mar aidhm ag an siollabas don Mhiotalóireacht, 'An tabhairt faoi 

deara agus an ghníomhaíocht a cheangal leis an tseiftiúlacht, leis an gcruthaitheacht, le réiteach 

fadhbanna, agus le tuiscintí ardleibhéil' (an Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 1989b, lch 8). Tá 

aidhmeanna níos leithne ag baint leis an siollabas don Teicneolaíocht agus áirítear leo siúd, 'cumas na 

ndaltaí léirmheas a dhéanamh ar phíosa oibre, agus gníomhú go cuí, a shaothrú' (an Roinn Oideachais 

agus Eolaíochta, 1989a, lch 2). Maidir leis an siollabas don Ghrafaic Theicniúil, luadh aidhmeanna 

áirithe ann cé go mb'fhéidir nár bhain siad le teagasc laethúil an ranga, fearacht na haidhme, 

'Inniúlacht bhunúsach a fhorbairt sa ghrafaic ríomhaire chomh fada is a bhainfidh a leithéid le graif a 

fheidhmiú chun fadhbanna a réiteach agus a bhainfidh le dearadh ríomhchuidithe' (an Roinn 

Oideachais agus Eolaíochta, 1989c, lch 5). 

Seo a leanas achoimre ar na hábhair sin, mar aon le sonraí faoi chúrsaí measúnachta.  

Fíor 2 Achoimre ar na hábhair theicneolaíochta is féidir a dhéanamh don Teastas Sóisearach faoi láthair 

 
  

Teicneolaíocht Ábhar 
(Adhmad)

Miotalóireacht

Grafaic Theicniúil Teicneolaíocht 

An tSraith 
Shóisearach
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Tábla 3 Miondealú ar na hábhair theicneolaíochta 

 
Teicneolaíocht 

Ábhar (Adhmad) 
Miotalóireacht Grafaic Theicniúil Teicneolaíocht 

Ar fáil ag an 

Ardleibhéal 
    

Ar fáil ag an 

nGnáthleibhéal 
    

Ualú an 

Tionscadail 
66.6% 75% 0% 

GL 

60% 

AL 

50% 

Miondealú ar an 

Tionscadal 

Gnáthleibhéal 

Tionscadal = 49.95% 

Punann = 16.65% 

 

Ardleibhéal 

Tionscadal = 43.29% 

Punann = 23.31% 

Gnáthleibhéal 

Tionscadal = 75% 

 

 

Ardleibhéal 

Tionscadal = 37.5% 

Scrúdú Lae = 37.5% 

 

Gnáthleibhéal 

Tionscadal = 36% 

Punann = 24% 

 

Ardleibhéal 

Tionscadal = 20% 

Punann = 30% 

Ualú an 

Scrúdaithe 

Scríofa 

33.3% 25% 100% 
GL 

40% 

AL 

50% 

Miondealú ar an 

Scrúdú Scríofa 

Gnáthleibhéal 

2 Uair an Chloig 

 

Ardleibhéal 

2 Uair an Chloig 

Gnáthleibhéal 

1.5 Uair an Chloig 

 

Ardleibhéal 

2 Uair an Chloig 

Gnáthleibhéal 

2.5 Uair an Chloig 

 

Ardleibhéal 

3 hUaire an Chloig 

Gnáthleibhéal 

2 Uair an Chloig 

 

Ardleibhéal 

2 Uair an Chloig 

 

Príomhbhreathnuithe 

 Cé go mbreathnaítear ar Ghrafaic Theicniúil mar ábhar praiticiúil, léirítear sa tábla thuas nach 

bhfuil aon ghné phraiticiúil/tionscadal i gceist lena mheasúnú i gcomhair teastasú. 

 Níl aon chothroime le sonrú sa mhiondealú a dhéantar ar mheasúnú na n-ábhar – is féidir le 

scoláire atá ag déanamh staidéir ar Mhiotalóireacht ag an ngnáthleibhéal suas le 75% dá mharc 

deiridh a fháil ach díreach déantúsán a chruthú. Más rud é, áfach, go bhfuil an scoláire céanna ag 

déanamh staidéir ar Theicneolaíocht Ábhar (Adhmad) ag an ngnáthleibhéal mar chuid dá Theastas 

Sóisearach, ní féidir leis ach 49.95% a fháil ar a mhéad mura n-éiríonn leis ach déantúsán a 

chruthú.  

 Is cosúil go bhfuil rómheasúnú á dhéanamh ar scileanna ceardaíochta na scoláirí Miotalóireachta 

ag an ardleibhéal de bharr go bhfuil scrúdú praiticiúil lae san áireamh. Níl aon phróiseas 

machnaimh ar fáil do scoláirí Miotalóireachta chun a gcuid foghlama a mheas, áfach, faoi mar atá 

ar fáil sa Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad) agus sa Teicneolaíocht tríd an bpunann.  
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 Ní hionann na marcanna a bhronntar ar na scoláirí Teicneolaíochta ag an ngnáthleibhéal agus ag 

an ardleibhéal ó thaobh an tionscadail agus na punainne de. Bronntar céatadán níos airde 

marcanna as an tionscadal ag an ngnáthleibhéal, ach bronntar céatadán níos lú marcanna as an 

tionscadal ag an ardleibhéal.  

 Cé go dtagann na ceithre ábhar faoi scáth teicneolaíochta, is beag cosúlacht atá idir na hábhair ó 

thaobh aidhmeanna de (feic Aguisín 1). Is é an chosúlacht is mó atá idir na hábhair an tagairt do 

réiteach fadhbanna i ngach siollabas.  

 

 

 

s
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Tábla 4 Anailís ar scoláirí a rinne an scrúdú don Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad) sa Teastas Sóisearach, 
2008-2016 

Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad) 

Bliain 
Iarrthóirí Iomlána sa 

Teastas Sóisearach 

Iarrthóirí Iomlána 

san Ábhar 
%  

2008 55940 15609 27.9% 

2009 55557 15254 27.5% 

2010 56086 15224 27.1% 

2011 56841 15168 26.7% 

2012 58798 15775 26.8% 

2013 59822 16163 27.0% 

2014 60328 16464 27.3% 

2015 59522 16145 27.1% 

2016 60248 16381 27.2% 
 

Tábla 5 Anailís ar scoláirí a rinne an scrúdú don Ghrafaic Theicniúil sa Teastas Sóisearach, 
2008-2016 

Grafaic Theicniúil 

Bliain 
Iarrthóirí Iomlána sa 

Teastas Sóisearach 

Iarrthóirí Iomlána 

san Ábhar 
%  

2008 55940 11850 21.2% 

2009 55557 11976 21.6% 

2010 56086 12028 21.4% 

2011 56841 11914 21.0% 

2012 58798 12004 20.4% 

2013 59822 12564 21.0% 

2014 60328 12349 20.5% 

2015 59522 11701 19.7% 

2016 60248 11931 19.8% 
 

 

Tábla 6 Anailís ar scoláirí a rinne an scrúdú don Mhiotalóireacht sa Teastas Sóisearach, 2008-2016 

 

Miotalóireacht 

Bliain 
Iarrthóirí Iomlána sa 

Teastas Sóisearach 

Iarrthóirí Iomlána 

san Ábhar 
%  

2008 55940 7722 13.8% 

2009 55557 7548 13.6% 

2010 56086 7281 13.0% 

2011 56841 7414 13.0% 

2012 58798 7739 13.2% 

2013 59822 7843 13.1% 

2014 60328 7880 13.1% 

2015 59522 7984 13.4% 

2016 60248 7887 13.1% 
 

 

Tábla 7 Anailís ar scoláirí a rinne an scrúdú don Teicneolaíocht sa Teastas Sóisearach, 
2008-2016  

Teicneolaíocht 

Bliain 
Iarrthóirí Iomlána sa 

Teastas Sóisearach 

Iarrthóirí Iomlána 

san Ábhar 
%  

2008 55940 2334 4.2% 

2009 55557 2470 4.4% 

2010 56086 2664 4.7% 

2011 56841 2788 4.9% 

2012 58798 3026 5.1% 

2013 59822 2957 4.9% 

2014 60328 3223 5.3% 

2015 59522 3258 5.5% 

2016 60248 3576 5.9% 
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Príomhbhreathnuithe 

 Le fás na hearnála teicneolaíochta ar bhonn náisiúnta agus domhanda araon, shílfí go dtiocfadh 

méadú ar roghnú na n-ábhar teicneolaíochta. Tugtar le fios sna sonraí a bailíodh, áfach, nár tháinig 

méadú suntasach le blianta beaga anuas ar líon na scoláirí a rinne scrúdú sna hábhair.  

 

 Feictear méadú beag sa teicneolaíocht ó 4% go 6%. B'fhéidir go bhfuil an t-athrú a cuireadh i 

bhfeidhm in 2007 – nuair a cuireadh Teicneolaíocht na hArdteistiméireachta ar fáil mar ábhar a 

leanann ar aghaidh ó Theicneolaíocht an Teastais Shóisearaigh – mar chúis leis an méadú sin. 

 Ní mór an cheist a chur – an bhfuil tionchar diúltach ag na himpleachtaí costais a bhaineann le 

héascú na n-ábhar seo ar na cinntí a dhéantar maidir lena gcur ar fáil i scoileanna?  

 

2.3. Roghnú na n-ábhar teicneolaíochta sa Teastas Sóisearach 

de réir inscne   

Tá i bhfad níos mó buachaillí ná cailíní ag gabháil do na hábhair theicneolaíochta i rith an ama (feic 

Tábla 8). 
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Tábla 8 Roghnú na n-ábhar de réir inscne, 2008-2016 

 
Teicneolaíocht 

Ábhar (Adhmad) 
Miotalóireacht Grafaic Theicniúil Teicneolaíocht 

Bliain  
Buachaillí 

(%) 
Cailíní 

(%) 
Buachaillí 

(%) 
Cailíní 

(%) 
Buachaillí 

(%) 
Cailíní 

(%) 
Buachaillí 

(%) 
Cailíní 

(%) 

2008 88 12 92 8 86 14 80 20 

2009 88 12 91 9 86 14 78 22 

2010 87 13 91 9 86 14 79 21 

2011 87 13 91 9 87 13 80 20 

2012 88 12 91 9 86 14 80 20 

2013 87 13 92 8 86 14 82 18 

2014 87 13 91 9 86 14 84 16 

2015 85 15 90 10 85 15 81 19 

2016 84 16 90 10 85 15 81 19 

 

Príomhbhreathnuithe 

 Níor tháinig méadú suntasach ar bith ar líon na gcailíní a roghnaigh aon cheann de na ceithre ábhar 

idir 2008 agus 2016. 

 Ceann de na cúiseanna a tugadh Teicneolaíocht isteach mar ábhar ná go bhféachfaí leis an 

éagothroime inscne, a bhí le sonrú sna hábhair theicneolaíochta eile, a leigheas. Dar leis na figiúirí 

thuas nár éirigh go geal leis an straitéis sin.  

 

2.4. Tuarascálacha na bPríomhscrúdaitheoirí 

Tugtar anailís i dTuarascálacha na bPríomhscrúdaitheoirí ar fheidhmíocht na n-iarrthóirí agus ar 

chaighdeán shaothar na scoláirí in ábhair éagsúla sna Scrúduithe Stáit. Athbhreithníodh na 

tuarascálacha seo a leanas mar chuid den doiciméad eolais seo. Baineann na tuarascálacha le hábhair 

theicneolaíochta na sraithe sóisearaí: 

 Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad) – 2002, 2006, 2009 

 Miotalóireacht – 1999, 2002, 2010 

 Grafaic Theicniúil – 1999, 2002 

 Teicneolaíocht – 1999, 2002, 2009 
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Leagadh béim i gcuid de Thuarascálacha na bPríomhscrúdaitheoirí ar na dea-chleachtais a bhí le sonrú 

sna hábhair lenar bhain gné thionscadail, go háirithe i dtaca le réamhphleanáil. 

Réitigh iarrthóirí fréamhshamhlacha/samhlacha i roinnt ionad leis an gcruth agus 
an méid iomlán a thaispeáint. Moltar go mór an obair chúrsa a réamhphleanáil mar 
seo siocair go sábhálann sé am agus botúin níos faide anonn sa phróiseas 
déantúsaíochta. 

 (Coimisiún na Scrúduithe Stáit, 2009b, lch 9) 

 

Baineadh leas as samhlacha sna freagraí ab fhearr ar mhaithe le smaointe a 
thástáil sula gcruthófaí an déantúsán; ní raibh go leor de le feiceáil, áfach.  

(Coimisiún na Scrúduithe Stáit, 2009c, lch 27) 

 

Feidhm eile atá ag Tuarascáil an Phríomhscrúdaitheora ná moltaí a thabhairt maidir le conas a 

d'fhéadfaí feabhas a chur ar rudaí san ábhar. Rinne na Príomhscrúdaitheoirí trácht ar chumas teoranta 

na scoláirí maidir le dearadh agus machnamh/meastóireacht a dhéanamh ar a n-obair chúrsa sna 

réimsí ábhair seo. Faoi láthair, tá an dearadh ina chuid den obair chúrsa sa Teicneolaíocht Ábhar 

(Adhmad), sa Mhiotalóireacht agus sa Teicneolaíocht. Tugadh faoi deara i dTuarascáil an 

Phríomhscrúdaitheora don Mhiotalóireacht (2009), 'Bhí freagraí na n-iarrthóirí ar an ngné a bhaineann 

leis an dearadh lag in go leor cásanna...Bhí easpa éagsúlachta le sonrú sna réitigh in go leor cásanna'. 

Moladh do na múinteoirí, i gcuid de Thuarascálacha na bPríomhscrúdaitheoirí, cuid mhór deiseanna a 

thabhairt don scoláire le dul i ngleic le próiseas an deartha thar na trí bliana staidéir. Tugann sé sin le 

fios nach bhfuil aidhmeanna na siollabas i dtaca le dearadh á gcomhlíonadh.  

 

Maidir le Tuarascáil an Phríomhscrúdaitheora don Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad) (2009, lch 15), 

aithníodh inti 'gur cuireadh smaointe deartha aonair agus réitigh dheartha aonair na n-iarrthóirí in iúl 

i mbunús na hoibre cúrsa a cuireadh i láthair'. Mar sin féin, tugadh faoi deara inti go raibh deacracht 

ag na scoláirí le gné an mhachnaimh/na smaointeoireachta criticiúla ó thaobh meastóireacht na 

dtionscadal de.   

Níl an machnamh seo ar an bhfoghlaim éasca agus tá deacracht ag mórán iarrthóirí 
leis an meastóireacht. Is éard a bhí i gcuid mhór de na meastóireachtaí ráitis 
ghinearálta faoi dhul chun cinn na hoibre cúrsa agus faoi cad a cheapann siad faoin 
táirge deiridh. Spreagtar na hiarrthóirí le machnamh a dhéanamh ar an méid a 
d'fhoghlaim siad agus le hathmhachnamh criticiúil ar a n-aistear foghlama a chur 
san áireamh agus iad ag plé leis an obair chúrsa. 
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 (Coimisiún na Scrúduithe Stáit, 2009c, lch 10) 

Nuair a thagann sé go céim na meastóireachta i dtionscadal ar bith, bíonn dul amú ar na scoláirí nuair 

nach ndéanann siad plé ach ar na gnéithe dearfacha dá saothar. Leagadh béim ar an míthuiscint 

choitianta san anailís a rinneadh ar fheidhmíocht na scoláirí i dTuarascáil an Phríomhscrúdaitheora 

don Teicneolaíocht (2009): 'Bhí drogall ar a lán iarrthóirí aird a dhíriú ar fhabhtanna soiléire agus, in 

go leor cásanna, níor aithníodh go raibh locht nó easnamh sa táirge' (Coimisiún na Scrúduithe Stáit, 

2009c, lch 26). Tugann sé sin le fios nach bhfuil an aidhm, 'cumas na ndaltaí léirmheas a dhéanamh ar 

phíosa oibre, agus gníomhú go cuí, a shaothrú' (an Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 1989, lch 2) á 

comhlíonadh.  

 

2.5. Achoimre roinne 

Mar thoradh ar an Acht Oideachais Ghairme Beatha, 1930, cuireadh athrú ó bhun ar an 

ngairmoideachas agus ar sholáthar na n-ábhar praiticiúil i scoileanna na hÉireann.  

Níor chuir teacht chun cinn an Teastais Shóisearaigh ón Teastas Grúpa agus ón Meánteistiméireacht 

isteach ar an mbéim a leagtar ar an gceardaíocht sna hábhair seo; is ábhair iad a ceapadh go príomha 

chun scoláirí a ullmhú i gcomhair ceirde nó shaol na hoibre. D'imir na hábhair tionchar suntasach ar 

oideachas teicneolaíochta scoláirí na linne seo. Tá difear mór idir na riachtanais oideachais atá ag 

scoláirí an lae inniu agus na cinn a bhí ag scoláirí sna glúine roimhe seo. 

Cé gur cuireadh an t-ábhar, Teicneolaíocht, san áireamh le dul i ngleic leis an éagothroime inscne, is 

buachaillí den chuid is mó a dhéanann gach ceann de na ceithre ábhar. Tarraingíonn an méid sin 

ceisteanna faoi sholáthar inscneach traidisiúnta na n-ábhar agus faoin dóigh a bhfuil tionchar aige ar 

roghnú na n-ábhar teicneolaíochta go fadtéarmach. Maidir leis an déscaradh a bhraitear idir na 

hábhair theicneolaíochta agus na hábhair eile, tá impleachtaí leanúnacha aige do scoileanna agus don 

chaoi a gcuirtear na hábhair ar fáil do scoláirí. 

In ainneoin aidhmeanna sonraithe na siollabas, tá sé suntasach nach ndírítear a dhóthain ar phróiseas 

an deartha i bhfoghlaim, i dteagasc agus i measúnú na n-ábhar reatha agus is minic a dhéantar tagairt 

dó sin i dTuarascálacha na bPríomhscrúdaitheoirí. 

Cé go ndearnadh athruithe móra meara ar gach gné den teicneolaíocht le deich mbliana anuas, ó 

tugadh Grafaic Dhearaidh agus Chumarsáide agus Teicneolaíocht isteach níl mórán tar éis titim amach 

sna hábhair theicneolaíochta sa tsraith shóisearach ná sa tsraith shinsearach ó thaobh dul chun cinn 

agus athrú suntasach curaclaim de. Go deimhin, d'fhéadfaí a rá nár tharla aon rud suntasach. 
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3. Contanam foghlama  

3.1. Scileanna réitigh fadhbanna sna Luathbhlianta agus i 

gCuraclam na Bunscoile 

 

Cuireann Aistear: Creatchuraclam na Luath-Óige (an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus 

Measúnachta, 2009a) in iúl go bhfuil an luathfhoghlaim tábhachtach aisti féin agus go bhfuil sí 

tábhachtach le haghaidh na foghlama amach anseo freisin siocair go réitíonn sí an bealach di. Is iomaí 

tagairt in Aistear do réiteach fadhbanna, ar scil lárnach é do dhuine ar bith atá ag déanamh staidéir ar 

aon cheann de na hábhair theicneolaíochta. Sonraíonn sé go bhfuil réiteach fadhbanna ina chuid den 

fhoghlaim i mórán réimsí seachas i réimse ar leith.  

Cé nach bhfuil ábhar teicneolaíochta i gCuraclam na Bunscoile i ndáiríre, múintear scileanna i roinnt 

de na hábhair a rachadh chun tairbhe do na daltaí sin a théann ar aghaidh chun staidéar a dhéanamh 

ar aon cheann de na hábhair theicneolaíochta san oideachas dara leibhéal. Déantar tagairt i 

bplépháipéar, arna chur le chéile ag Cumann Múinteoirí Éireann, do na luachanna dearfacha a 

bhaineann le teagasc na scileanna réitigh fadhbanna sa mhatamaitic, 'beidh taithí luath an pháiste ar 

an matamaitic agus ar réiteach fadhbanna mar bhonn agus taca ag forbairt na foghlama amach anseo' 

(Cumann Múinteoirí Éireann, 2013, lch 42) 

Fíor 3 - Naisc le Siollabais Bhunscoile 

  

•A chur ar chumas an pháiste eolas, scileanna 
agus dearcadh a shealbhú i dtreo go saothrófar 

tuiscint eolach chriticiúil ar shaincheisteanna 
sóisialta, imshaoil agus eolaíochta. 

Eolaíocht

•Cumas chun fadhbanna a réiteach a fhorbairt 
mar aon le héascaíocht in úsáid na matamaitice 

sa ghnáthshaol a chur chun cinn. 
Matamaitic 

•A chur ar chumas an pháiste fadhbanna a aithint 
agus a réiteach go cruthaitheach trí mhachnamh 

samhlaíoch a dhéanamh agus sa tslí sin leithlí 
agus fiontraíocht a chothú. 

Amharcealaín 
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3.2. Ábhair theicneolaíochta ag an leibhéal iar-bhunscoile  

An tSraith Shóisearach 

Is í an tsraith shóisearach an chéad chéim den scolaíocht iar-bhunscoile a bhfaigheann an lucht 

foghlama taithí uirthi. Is éard atá sa tsraith shóisearach: 

clár trí bliana a chuireann le taithí oideachasúil an duine óig sa bhunscoil trí chlár 
staidéir atá leathan, cothrom agus comhleanúnach a chur ar fáil i gcuid mhór réimsí 
curaclaim. 

(An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, 2009b, lch 6) 

Tugtar breac-chuntas i roinn 1.2 thuas ar na hábhair theicneolaíochta atá ar fáil don scoláire sa tsraith 

shóisearach. Fuarthas amach i dtuarascáil na hInstitiúide Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ITES), 

Pathways through the Junior Cycle: the experiences of second year students (Smyth, Dunne, McCoy, & 

Darmody, 2006), go mbíonn taithí foghlama na scoláirí níos dearfaí nuair a bhíonn an fhoghlaim 

gníomhach agus ar nós tionscadail. Bhain sé seo le hábhair amhail Ealaín, na hábhair theicneolaíochta, 

Eacnamaíocht Bhaile, Corpoideachas agus Ceol.   

Fuarthas an méid seo a leanas amach sa staidéar, ESRI research into the experiences of students in the 

third year of junior cycle and in transition to senior cycle: Summary and commentary (2007, lch 21): 

Is suntasach an méid suime a chuirtear sna hábhair lena mbaineann gnéithe 
praiticiúla. B'fhéidir gur fearr le scoláirí ábhair ar nós Teicneolaíocht Ábhar 
(Adhmad), Ealaíne, Eacnamaíocht Bhaile agus Corpoideachais ar na cúiseanna seo 
a leanas: tá siad bunaithe ar ghníomhaíocht; tá foghlaim phraiticiúil iontu; tá 
timpeallachtaí foghlama níos éagsúla acu; agus i gcás na n-ábhair scrúdaithe, tá 
gnéithe praiticiúla ag baint leis na modhanna measúnaithe. 

Dúradh an méid seo sa staidéar leis: 

Cuireann na hábhair seo go mór le hinspreagadh agus le rannpháirtíocht an 
scoláire. Níl aon amhras ach gur cheart tacaíocht a thabhairt do scoileanna agus 
gur cheart iad a spreagadh leis na hábhair seo a chur ar fáil do bhunús a scoláirí. 

(An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, 2007, lch 21) 

Ní hamháin go léirítear sna tuarascálacha seo go mbaineann scoláirí taitneamh as ábhair lena 

mbaineann an phraiticiúlacht ach léirítear iontu freisin go gcuireann an nádúr praiticiúil nó an 

fhoghlaim ghníomhach go mór le hinspreagadh agus le rannpháirtíocht na scoláirí san ábhar. 

Is fiú a thabhairt faoi deara nach gcuireann gach scoil na hábhair seo ar fáil mar chuid dá gcuraclam. 

Léirítear in Aguisín 2 roghnú gach ábhair i bhfoirm céatadáin chomh maith le miondealú ar scoileanna 
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ina gcuirtear na hábhair seo ar fáil. Tá an méid seo a leanas sách soiléir nuair a dhéantar iniúchadh 

breise ar na sonraí faoin tSraith Shóisearach:  

 Níl ionadaíocht rómhaith ag an Miotalóireacht sna meánscoileanna, sna pobalscoileanna ná sna 

scoileanna cuimsitheacha fós. D'fhéadfadh tosca áirithe amhail easpa acmhainní, ganntanas 

foireann cháilithe, easpa spás ceardlainne agus an luach acadúil níos lú a bhaineann leis an ábhar, 

a bheith ina mbunús leis sin. Is iad scoileanna an Bhoird Oideachais agus Oiliúna a chuireann 

Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad) ar fáil den chuid is mó. Tá sé níos forleithne sna meánscoileanna 

ná Miotalóireacht. 

 D'fhéadfadh baint a bheith ag ionadaíocht na Teicneolaíochta Ábhar (Adhmad) agus na Grafaice 

Teicniúla sna meánscoileanna leis na roghanna traidisiúnta; chuir roinnt meánscoileanna, roimh 

1966, an dá ábhar seo ar fáil mar chuid dá gcuraclam. 

 Níl ionadaíocht rómhaith ag an Teicneolaíocht, mar ábhar, in aon chineál scoile i gcomparáid leis 

na hábhair theicneolaíochta eile.  

Fíor 4 Líon na scoileanna a bhfuil na hábhair theicneolaíochta iontu in 2016 

 

 

Is é líon na scoileanna dara leibhéal atá cláraithe i scoilbhliain 2017/2018: 

 Pobalscoileanna agus Scoileanna Cuimsitheacha = 96 scoil 
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 Scoileanna an Bhoird Oideachais agus Oiliúna = 241 scoil 

 Meánscoileanna = 374 scoil  

An tSraith Shinsearach 

Fíor 5 An rogha ábhar teicneolaíochta sa tSraith Shinsearach 

 

I láthair na huaire, tig le foghlaimeoirí na sraithe sinsearaí an tsraith shinsearach a roghnú ar bhonn 

dhá bhliain nó ar bhonn trí bliana. Baintear an Ardteistiméireacht amach ag deireadh na sraithe. Is 

féidir leo tabhairt faoin gclár Idirbhliana ar dtús agus/nó aghaidh a thabhairt ar cheann de na roghanna 

Ardteistiméireachta i bhFíor 5 agus an scrúdú deiridh a dhéanamh tar éis dhá bhliain. Is é cuspóir na 

sraithe sinsearaí, 'lánchumas gach scoláire a bhaint amach agus é nó í a ullmhú i gcomhair 

breisoideachais agus oiliúna, nó i gcomhair shaol na hoibre' (an Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 

2004, lch 2)  

Cé go bhféadfaí breathnú ar ábhair theicneolaíochta na sraithe sinsearaí mar aistriú ó ábhair 

theicneolaíochta na sraithe sóisearaí, ní thugann na figiúirí i dTábla 9 é sin le fios.  

Tábla 9 Céatadán na scoláirí a rinne ábhair theicneolaíochta sa tSraith Shinsearach in 2016 

Ábhar 2008 2012 2016 

Staidéar Foirgníochta 18% 17% 15% 

Grafaic Dhearaidh agus Chumarsáide* 11% 11% 10% 

Innealtóireacht 10% 10% 10% 

Teicneolaíocht1  - 2% 3% 

    

Innealtóireacht (Ardteistiméireacht 

Fheidhmeach) 

26% 23% 25% 

                                                           
1 Níl figiúirí ar bith ar fáil do 2008 toisc nár tugadh an t-ábhar isteach go dtí 2007 

An Ardteistiméireacht

• Staidéar Foirgníochta

• Grafaic Dhearaidh agus Chumarsáide

• Innealtóireacht 

• Teicneolaíocht

An Ardteistiméireacht 
Fheidhmeach

• Innealtóireacht

• Staidéar Grafaice agus Tógála

• Teicneolaíocht 
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Staidéar Grafaice agus Tógála 41% 44% 47% 

Teicneolaíocht (Ardteistiméireacht 

Fheidhmeach) 

8% 5% 7% 

* Rinneadh scrúdú ar Líníocht Theicniúil in 2008  

B'fhéidir go bhfuil líon beag scoláirí ag roghnú na n-ábhar teicneolaíochta sa tsraith shinsearach mar 

go bhfuil líon beag scoláirí ag roghnú na n-ábhar teicneolaíochta sa tsraith shóisearach. Thiocfadh leis 

sin tionchar mór a imirt ar roghnú na n-ábhar sa tríú leibhéal freisin2. 

 

3.3. Achoimre roinne 

Níl staidéar na Teicneolaíochta san áireamh i luathbhlianta an oideachais. Mar sin féin, múintear 

scileanna bunúsacha a bheidh fóirsteanach don réimse ábhair amach anseo. 

Faigheann scoláirí taithí ar na hábhair theicneolaíochta sna scoileanna dara leibhéal. Tugann taighde 

le fios go mbaineann na scoláirí sult as na hábhair mar go bhfuil an phraiticiúlacht ag baint leo. Maidir 

leis na príomhstaidéir a athbhreithníodh, níor díríodh iontu ach ar thaithí na scoláirí ar na hábhair mar 

atá siad anois agus níor fiosraíodh dearcthaí nó athruithe inmhianaithe/féideartha ar na hábhair.  

Maidir leis na scoileanna a chuireann na hábhair theicneolaíochta ar fáil sa tsraith shóisearach, bhí na 

treochtaí céanna le sonrú iontu agus a bhí le sonrú roimh 1966. Tarraingíonn an méid sin ceist faoi 

cibé acu atá nó nach bhfuil scoileanna ag díriú ar na hábhair chéanna sin a chuir siad ar fáil go 

traidisiúnta. 

Níl mórán scoláirí ag coinneáil leis na hábhair theicneolaíochta tar éis na sraithe sóisearaí, lena 

n-áirítear an tsraith shinsearach, an breisoideachas agus ina dhiaidh sin. Is ábhar imní é sin ós rud é go 

bhfuilimid inár gcónaí i sochaí ina bhfuil tionchar ag teicneolaíochta ag éirí níos treise de réir a chéile.  

 

 

  

                                                           
2 Sa bhliain 2016, ní dheachaigh ach 11% de na hiontrálaithe nua sa tríú leibhéal i mbun staidéar 

innealtóireachta, déantúsaíochta agus foirgníochta (an tÚdarás um Ard-Oideachas, 2017) 
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4. Treochtaí idirnáisiúnta san oideachas teicneolaíochta   

Is cás ar leith í Éire beagnach toisc go gcuirtear oideachas teicneolaíochta ar fáil sa tír mar cheithre 

ábhar iontu féin. Go hidirnáisiúnta, is iondúil go gcuireann scoileanna ábhar amháin ar fáil lena 

gcuimsítear foghlaim theicneolaíochta fhairsing faoi theideal macasamhail 'Dearadh agus 

Teicneolaíocht' nó 'Oideachas Teicneolaíochta'. Déantar achoimre sa mhéid seo a leanas ar sholáthar 

an oideachais teicneolaíochta sna chéad bhlianta den iar-bhunscoil i roinnt dlínsí agus leagtar béim ar 

na cosúlachtaí agus ar na difríochtaí atá eatarthu. 

4.1. Albain 

Tábla 10 Achoimre ar Dhearadh agus Teicneolaíocht in Albain 

Ainm an ábhair: Dearadh agus Teicneolaíocht  

Cáilíocht:  Teastas Náisiúnta 

An aois a bhítear 

nuair a dhéantar 

staidéar air: 

14 – 15  

Torthaí foghlama: 

Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa a chur ar chumas na bhfoghlaimeoirí:  

 scileanna a fhorbairt chun sceitsí, líníochtaí agus léaráidí a chruthú agus 

a léirmhíniú  

 scileanna a fhorbairt chun samhlacha praiticiúla a dhéanamh agus a 

thógáil  

 scileanna a fhorbairt chun samhlacha a thástáil agus a mheas go simplí  

 cleachtais shábháilte oibre a chur i bhfeidhm i gceardlann nó i 

dtimpeallacht den chineál céanna  

 eolas a fhorbairt ar bhunsmaointe innealtóireachta 

 Faigheann na foghlaimeoirí taithí ar smaointe agus ar scileanna sa 

chúrsa. D'fhéadfaidís tuilleadh staidéir a dhéanamh orthu i réimse 

curaclaim na dteicneolaíochtaí.  

Na 

heochairphrionsabail: 

Tá an cúrsa roinnte ina thrí aonad éigeantacha: 

 Grafaic i gcomhair an Deartha 

 Dearadh agus Samhaltú 

 Tógáil agus Tástáil   
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Measúnú: 

Ní shonraíonn an Scottish Qualification Authority (Údarás Cáilíochtaí na 

hAlban) na modhanna measúnaithe a úsáidfear; ba chóir do na múinteoirí 

an modh is oiriúnaí a phiocadh dá bhfoghlaimeoirí agus measúnú a fhorbairt 

a chlúdaíonn na torthaí foghlama uile i ngach aonad  

 Dul chun cinn: 

Tar éis staidéar a dhéanamh ar Dhearadh agus Teicneolaíocht, roinntear an 

t-ábhar ina thrí réimse agus is féidir leis an scoláire na réimsí staidéir seo a 

leanas a roghnú: 

Cumarsáid Ghrafach  

Eolaíocht Innealtóireachta  

Dearadh agus Déanamh 

 

4.2. Ontario, Ceanada  

Tábla 11 Achoimre ar an Oideachas Teicneolaíochta in Ontario, Ceanada 

Ainm an ábhair: Oideachas Teicneolaíochta   

Cáilíocht: Dioplóma Meánscoile Ontario 

An aois a bhítear 

nuair a dhéantar 

staidéar air: 

14 – 16  

Torthaí foghlama: 

Tá sé mar aidhm ag an gcuraclam don Oideachas Teicneolaíochta a chur ar 

chumas na scoláirí:  

 tuiscint a fháil ar na coincheapa bunúsacha atá mar bhunús leis an 

oideachas teicneolaíochta  

 an cumas teicneolaíochta riachtanach a bhaint amach chun go 

n-éireoidh leo ina n-oideachas iar-mheánscoile, ina gcláir oiliúna nó san 

ionad oibre 

 cur chuige cruthaitheach solúbtha a fhorbairt i leith réiteach fadhbanna, 

a chabhróidh leo dul i ngleic le dúshláin i réimsí éagsúla i rith a saoil 

 na scileanna riachtanacha a fhorbairt, lena n-áirítear scileanna 

smaointeoireachta criticiúla, agus an t-eolas riachtanach ar straitéisí a 

fhorbairt, ar mhaithe le taighde a dhéanamh, fiosrúcháin a dhéanamh, 

agus torthaí a chur in iúl go cruinn, go heiticiúil agus go héifeachtach 
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 nósanna foghlama ar feadh an tsaoil a fhorbairt a chabhróidh leo dul i 

dtaithí ar dhul chun cinn na teicneolaíochta san ionad oibre agus sa 

domhan mór atá ag athrú 

 naisc a chruthú a chabhróidh leo teacht i dtír ar dheiseanna féideartha 

oideachais agus oibre tar éis na meánscoile. 

Na 

heochairphrionsabail: 

 Teicneolaíochtaí a Fhiosrú* 

 Teicneolaíocht Cumarsáide  

 Teicneolaíocht Ríomhaireachta  

 Teicneolaíocht Foirgníochta 

 Tionscail Ghlasa  

 Cóiriú Gruaige agus Aeistéitic  

 Cúram Sláinte 

 Fáilteachas agus Turasóireacht  

 Teicneolaíocht Déantúsaíochta  

 Dearadh Teicneolaíochta 

 Teicneolaíocht Iompair 

 

* Ní mór do scoláirí staidéar a dhéanamh ar an modúl, Teicneolaíochtaí a 

Fhiosrú, i ngrád 9 agus staidéar a dhéanamh ar cheann amháin de na deich 

gcinn eile i ngrád 10   

Measúnú: 

Déantar measúnú leanúnach ar na scoláirí faoi na ceannteidil seo a leanas: 

 Eolas agus Tuiscint 

 Smaointeoireacht 

 Cumarsáid 

 Dúthracht 

Tá teacht ag múinteoirí ar chairt ghnóthachtála (feic Aguisín 3) a thugann 

treoir dóibh chun measúnú cothrom a dhéanamh ar fhoghlaim na scoláirí.  

 Dul chun cinn: 

Coinníonn scoláirí leis an oideachas go dtí grád 12. Tig leo leanúint ar aghaidh 

ag déanamh staidéir ar an modúl a roghnaíodh i mbliain 10 le fócas níos 

doimhne maidir leis an gcoláiste/ollscoil agus an lucht oibre.    

 

4.3. Sasana, an Bhreatain Bheag agus Tuaisceart Éireann 

Tábla 12: Achoimre ar Dhearadh agus Teicneolaíocht i Sasana, sa Bhreatain Bheag agus i dTuaisceart Éireann 
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Ainm an ábhair: Dearadh agus Teicneolaíocht  

Cáilíocht: Teastas Ginearálta an Mheánoideachais 

An aois a bhítear 

nuair a dhéantar 

staidéar air: 

14 – 16  

Torthaí foghlama: 

Caithfidh cúrsaí atá bunaithe ar an tsonraíocht seo an scoláire a spreagadh leis 

an méid seo a leanas a dhéanamh: 

 a chur in iúl go dtuigeann sé go dtarlaíonn gach gníomhaíocht deartha agus 

teicneolaíochta laistigh de chomhthéacsanna a mbíonn tionchar acu ar 

thorthaí an chleachtais deartha  

 tograí deartha réalaíocha a fhorbairt mar thoradh ar an iniúchadh ar 

dheiseanna deartha agus ar luachanna, mianta agus riachtanais úsáideoirí 

 an tsamhlaíocht a úsáid, triail a bhaint as rudaí difriúla agus smaointe a chur 

le chéile tráth an deartha 

 na scileanna a fhorbairt chun a chuid smaointe féin a bheachtú agus chun 

léirmheas a dhéanamh orthu fad a bhíonn dearadh agus déanamh idir 

lámha aige 

 a chuid cinntí agus smaointe deartha a chur in iúl trí úsáid a bhaint as meáin 

agus teicnící éagsúla, de réir mar is cuí do lucht féachana de chineálacha 

éagsúla, ag pointí tábhachtacha sa phróiseas deartha  

 scileanna cinnteoireachta a fhorbairt, lena n-áirítear pleanáil agus eagrú 

ama agus acmhainní, agus é ag bainistiú a obair thionscadail féin  

 eolas domhain a fháil ar ábhair, comhpháirteanna, teicneolaíochtaí agus 

scileanna praiticiúla ar mhaithe le fréamhshamhlacha ardchaighdeáin a 

fhorbairt lena mbaineann feidhmiúlacht agus samhlaíocht  

 a bheith uaillmhianach agus a bheith toilteanach dul i mbun fiosrú agus dul 

sa seans ó thaobh an deartha de ar mhaithe le forbairt na dtograí deartha 

a shíneadh, agus freagraí seanchaite nó steiréitipiciúla a sheachaint  

 breithniú a dhéanamh ar chostais, inmharthanacht tráchtála agus 

margaíocht na dtáirgí  

 cleachtais shábháilte oibre a thaispeáint sa dearadh agus sa teicneolaíocht  

 príomhthéarmaíocht deartha agus teicneolaíochta a úsáid, lena n-áirítear 

na téarmaí a bhaineann leis seo a leanas: dearadh, nuálaíocht agus 
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cumarsáid; ábhair agus teicneolaíochtaí; déanamh, déantúsaíocht agus 

táirgeadh; léirmheas, luachanna agus eitic. 

Na 

heochairphrionsabail: 

Tá an cúrsa roinnte i dtrí réimse lárnacha: 

 Croíphrionsabail theicniúla  

 Sainphrionsabail theicniúla  

 Prionsabail maidir le dearadh agus déanamh  

Is féidir na sainphrionsabail theicniúla a mhúineadh trí cheann amháin nó níos 

mó de na réimsí seo a leanas: páipéir agus cláir; ábhair atá bunaithe ar adhmad; 

ábhair atá bunaithe ar mhiotal; polaiméirí; ábhair atá bunaithe ar theicstíl; 

córais leictreonacha agus mheicniúla. 

Measúnú: 

Scrúdú scríofa dhá uair an chloig – 50% 

Tasc – 50% (déanann an múinteoir é seo á mharcáil agus déantar 

modhnóireacht air go seachtrach) 

Dul chun cinn: 

Tar éis staidéar a dhéanamh ar Dhearadh agus Teicneolaíocht, féadfaidh an 

scoláire staidéar a dhéanamh ar Dhearadh agus Teicneolaíocht: Dearadh Táirge 

don A-Leibhéal. 

 

4.4. New South Wales, an Astráil  

Tábla 13 Achoimre ar Dhearadh agus Teicneolaíocht in New South Wales, an Astráil 

Ainm an ábhair: Dearadh agus Teicneolaíocht    

Cáilíocht: Teastas Scoile – Taifead Gnóthachtála  

An aois a bhítear 

nuair a dhéantar 

staidéar air: 

12 – 16  
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Torthaí foghlama: 

Déanfaidh an scoláire an méid seo a leanas:  

 forbróidh sé eolas agus tuiscint ar phróisis agus ar choincheapa deartha  

 forbróidh sé tuiscint ar thionchar na dteicneolaíochtaí san am atá thart, na 

dteicneolaíochtaí atá ann faoi láthair agus na dteicneolaíochtaí atá ag teacht 

chun cinn ar dhaoine aonair, ar an tsochaí agus ar thimpeallachtaí, agus 

forbróidh sé tuiscint don mhéid sin freisin  

 eolas agus tuiscint ar obair na ndearthóirí, agus ar na nithe agus na treochtaí 

a mbíonn tionchar acu ar a gcuid oibre  

 forbróidh sé eolas agus tuiscint ar an nuálaíocht, ar an gcruthaitheacht agus 

ar an bhfiontraíocht, agus forbróidh sé scileanna nuálaíochta, 

cruthaitheachta agus fiontraíochta freisin  

 forbróidh sé scileanna chun réitigh agus smaointe deartha a chur in iúl  

 forbróidh sé eolas agus tuiscint ar conas acmhainní a bhainistiú agus ar conas 

réitigh dheartha ardchaighdeáin a ghiniúint, agus forbróidh sé scileanna sa 

mhéid sin freisin.  

Na 

heochairphrionsabail: 

Tá an t-ábhar lárnach roinnte ina réimsí; caithfear iad a chomhtháthú nuair a 

bhíonn aonaid oibre á bhforbairt. Seo a leanas na réimsí:  

 cur chuige iomlánaíoch  

 próisis an deartha  

 gníomhaíocht na ndearthóirí.  

Measúnú: 

Déantar measúnú leanúnach ar an scoláire; leagtar béim ar leith ar thionscadal 

deartha lena mbaineann dearadh, táirgeadh, taifeadadh agus meastóireacht na 

réiteach. 

 Dul chun cinn: 

Tig leis an scoláire coinneáil leis an oideachas nuair a bhíonn an Teastas Scoile – 

Taifead Gnóthachtála curtha i gcrích. Is rogha ábhair é Dearadh agus 

Teicneolaíocht, ach cuirtear roghanna eile amhail Staidéar Innealtóireachta, 

Miotal agus Innealtóireacht, agus Foirgníocht ar fáil don scoláire anois.  
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4.5. Achoimre roinne 

Pléitear le hoideachas teicneolaíochta mar ábhar/chlár amháin i ndlínsí eile. As na dlínsí a ndearnadh 

staidéar orthu, rinneadh an t-athchóiriú ba dhéanaí ar shamhail Shasana, na Breataine Bige agus 

Thuaisceart Éireann agus ar shamhail New South Wales.  

Tá an dearadh, an chruthaitheacht agus an smaointeoireacht chriticiúil i gcroílár na foghlama i ngach 

dlínse, mar aon le gné na scileanna/na ceardaíochta. Spreagtar an scoláire le scileanna iomlánaíocha 

a fhorbairt a chuideoidh leis dul níos faide ná tionscadal/measúnú ceann cúrsa. 

Go ginearálta, ní chuirtear an bhéim chéanna ar an scrúdú ceann cúrsa agus a chuirtear air in Éirinn 

(amach ó shamhail Shasana, na Breataine Bige agus Thuaisceart Éireann) agus glactar le modh an 

mheasúnaithe leanúnaigh i dtromlach na ndlínsí. 

Leagtar slí shoiléir amach i gcuraclam gach dlínse; téann an scoláire i mbun próiseas foghlama a bhfuil 

mar aidhm aige cothromaíocht a bhaint amach idir scileanna boga agus na scileanna ceardaíochta ar 

nós scileanna líníochta, scileanna láimhe agus scileanna uirlisí. 
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5. Oideachas don 21ú haois  

Chuir scoileanna an Choiste Gairmoideachais bunoideachas orthu siúd a ndearnadh 
ceardaithe díobh i bhfad na haimsire. Rinne siad an méid leis na glúine tríd an 
Teastas Grúpa agus, ina dhiaidh sin, tríd an Meánteistiméireacht/Teastas 
Sóisearach. Rud tábhachtach eile ná gur mhúin scoileanna an Choiste 
Gairmoideachais na croíscileanna gairme – adhmadóireacht, miotalóireacht, 
líníocht mheicniúil, eacnamaíocht bhaile, clóscríobh agus leabharchoimeád – do 
mhórán díobh siúd a chuaigh i mbun printíseachta nó a chuaigh i mbun fostaíochta 
den chineál céanna. 

(Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann, 2013, lch 2) 

Mar a leagadh amach sa roinn roimhe seo, tháinig na hábhair theicneolaíochta chun cinn ó bhonn 

láidir gairme agus praiticiúlachta. Ag féachaint ar aghaidh, caithfidh forbairt oideachais ar bith don 

21ú haois réimse scileanna níos leithne, a theastaíonn ón scoláire, a chur san áireamh. De réir taighde 

a rinne an Fóram Eacnamaíoch Domhanda agus a cuireadh i gcló in Eanáir 2016, meastar 'go mbeidh 

65% de na páistí atá ag freastal ar an mbunscoil den chéad uair inniu ag plé le cineálacha úrnua poist 

nach bhfuil ann go fóill fiú amháin' (an Fóram Eacnamaíoch Domhanda, 2016, lch 1). As seo amach, 

níor cheart go ndíreofaí i seomra ranga na teicneolaíochta ar theagasc na scileanna sin a bhaineann 

go sonrach le ceirdeanna agus le réimsí fostaíochta eile den chineál sin. Ba chóir go spreagfaí scileanna 

próiseála sna hábhair theicneolaíochta ar ndóigh, ach ba cheart go ndéanfaí príomhscileanna ar nós 

réiteach fadhbanna agus smaointeoireacht chriticiúil a fhorbairt freisin. Is féidir leis na scileanna sin 

cur go mór leis an bhfoghlaim sna hábhair theicneolaíochta agus le foghlaim an scoláire i gcoitinne. 

D'fhéach cuid mhór institiúidí agus eagraíochtaí le liosta cuimsitheach a thiomsú de na scileanna agus 

na hinniúlachtaí a theastaíonn ó fhoghlaimeoirí san 21ú haois. Chuir an tAontas Eorpach creat tagartha 

i gcló in 2006 maidir leis na príomhinniúlachtaí a theastaíonn don fhoghlaim ar feadh an tsaoil. I measc 

na scileanna sin atá liostaithe tá 'cumas teicneolaíochta' agus 'foghlaim le foghlaim'. Aithnítear sna 

hinniúlachtaí seo go bhfuil sé tábhachtach dearcadh réitigh fadhbanna a fhorbairt, a bheith in ann 

machnamh a dhéanamh go criticiúil agus a bheith in ann obair i gcomhar le daoine eile (AE, 2006). Tá 

an Global Digital Citizen Foundation (Fondúireacht na Saoránach Digiteach Domhanda) tar éis cuir i 

láthair a thabhairt d'oideoirí agus do riarthóirí i roinnt tíortha le blianta fada anuas. Rinne sí suirbhé 

ar chleachtóirí oideachais maidir leis na scileanna is tábhachtaí san 21ú haois a theastaíonn ón scoláire. 

Tá siad seo a leanas i measc na bhfreagraí ba choitianta a fuarthas: 

 Réiteach fadhbanna 

 Cruthaitheacht 

 Smaointeoireacht anailíseach 

 Comhoibriú  



 

36 

 Cumarsáid 

 Eitic, gníomh, agus cuntasacht  

 

 

 

 

 

 

(Crockett, Jukes, & Churches, 2011) 

 

Maidir leis an tionscadal, Assessment and Teaching of 21st Century Skills, arna chur chun ag Intel, Cisco 

agus Microsoft, aithníodh deich bpríomhscil ann agus roinneadh iad ina gceithre chatagóir leathana. 

Tá réimse inniúlachtaí den chineál céanna follasach freisin. 

Fíor 6 Réimse inniúlachtaí 

 

Bealaí Smaointeoireachta 

Cruthaitheacht agus nuálaíocht 

Smaointeoireacht chriticiúil, réiteach 

fadhbanna,  

cinnteoireacht 

Foghlaim le foghlaim/meiteachognaíocht (eolas 

faoi phróisis chognaíocha) 

Uirlisí i gcomhair Oibre 

Litearthacht faisnéise 

Litearthacht na teicneolaíochta faisnéise agus 

cumarsáide (TFC) 

Bealaí Oibre 

Cumarsáid 

Comhoibriú (obair bhuíne) 

Bealaí Maireachtála sa Domhan 

Saoránacht – áitiúil agus domhanda 

Saol agus Gairm 

Freagracht phearsanta agus shóisialta – lena 

n-áirítear inniúlacht agus feasacht chultúrtha 

 
(Griffin, Care, & McGaw, 2012) 

 
Tarraingíonn áireamh na n-inniúlachtaí amhail freagracht phearsanta agus shóisialta, saoránacht 

dhomhanda, eitic agus cuntasacht ceisteanna faoi inbhuanaitheacht agus eitic a mbeidh impleachtaí 

acu do chúrsaí ina gcruthaítear déantúsáin. Ardaíodh ceist sa taighde faoin inbhuanaitheacht, nó faoin 

inmhianaitheacht, a bhaineann le béim mhór a choinneáil ar chruthú déantúsán (McGirr, 2010). 

Éilíonn an doiciméad, An Straitéis Náisiúnta ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe in Éirinn, 

2014-2020 (an Roinn Oideachais agus Scileanna, 2014), go gcaithfear prionsabail an oideachais don 

fhorbairt inbhuanaithe a chomhtháthú le réimsí curaclaim de réir mar a dhéantar athbhreithniú ar an 

gcuraclam. Tá impleachtaí aige seo d'fhorbairt na sonraíochtaí le haghaidh na n-ábhar teicneolaíochta. 
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Fuarthas an méid seo a leanas amach i staidéar a rinneadh le déanaí dar teideal, The Role of 

Engineering Design in Technological and 21st Century Competencies Capacity Building: Comparative 

Case Study in the Middle East, Asia, and Europe (Abdulwahed & Hasna, 2017, lch 2):  

 
Ceann de na bealaí is fearr chun bua innealtóireachta ilchumasach san 21ú haois a 
fhorbairt ná an curaclam agus an comhchuraclam innealtóireachta atá ann cheana 
féin a leabú le cineálacha cur chuige teicniúla trínár féidir cuid mhór inniúlachtaí a 
fhorbairt; féadfaidh cúrsaí deartha, tionscadail agus gníomhaíochtaí 
comhchuraclaim a bheith an-oiriúnach don chur chuige leabaithe seo. 

 

Agus sonraíocht á dearadh faoi choinne na n-ábhar teicneolaíochta a d'oirfeadh do riachtanais an 

scoláire san 21ú haois, bheadh sé den riachtanas na scileanna agus na hinniúlachtaí sin a chur san 

áireamh ar an gcéad dul síos. 

5.1. An dearadh mar uirlis réitigh fadhbanna 

Féadtar go leor de na hinniúlachtaí a aithníodh thuas, mar shampla, réiteach fadhbanna, 

cruthaitheacht, nuálaíocht, smaointeoireacht anailíseach nó smaointeoireacht chriticiúil, comhoibriú 

agus freagracht shóisialta, a chuimsiú i bpróiseas an deartha. Féachtar ar phróiseas an deartha mar 

phróiseas simplí go minic, mar shampla: 

Fíor 7 Bunphróiseas deartha 

 

D'fhéadfaí próiseas an deartha a chur i láthair ar bhealach i bhfad níos casta freisin chun fadhbanna a 

réiteach, ní hamháin sna hábhair theicneolaíochta, ach i raon tascanna agus ábhair eile chomh 

maith.  

Mar shampla, tá ocht gcéim atriallacha ag dul leis an bpróiseas deartha innealtóireachta sa léaráid 

thíos. Féadtar iad a úsáid chun fadhb/tasc a réiteach. 

 

Fíor 8 Sampla de phróiseas deartha innealtóireachta 
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(Jenkins, 2015) 

Bítear ábalta níos mó a dhéanamh ná déantúsán fisiciúil a chruthú de bharr scileanna deartha a 

fhorbairt. Féadtar na scileanna a úsáid i gcur chuige éifeachtach i leith réiteach fadhbanna.  'Tá cur 

chuige i leith réiteach fadhbanna, atá bunaithe ar fhiosrú, ar mhachnamh agus ar mhionathrú, i 

gcroílár na smaointeoireachta deartha' (Sterman, 2015, lch 3) 

Féadfaidh foghlaimeoirí leas a bhaint as scileanna deartha lasmuigh den seomra ranga.  

Is éard atá i gceist le Smaointeoireacht Deartha cur chuige foghlama ina ndírítear 
ar fhorbairt mhuinín chruthaitheach na bpáistí trí thionscadail phraiticiúla a 
leagann béim ar ionbhá; a bhuíochas leis sin, cothaítear claonadh i dtreo gnímh, 
spreagtar smaointe agus cuirtear réiteach fadhbanna gníomhach chun cinn.  

(Kwek, 2011, lch 4)  

In A review of Technology Education in Ireland; a changing technological environment promoting 

design activity (2014), fuair Leahy agus Phelan an méid seo amach, 'D'fhéach lucht déanta beartais na 

hÉireann le dul níos faide ná an gairmoideachas i dtreo oideachas iomlánaíoch a bhí dírithe ar an 

dearadh' ón athchóiriú a rinneadh ar na hábhair theicneolaíochta sa tsraith shinsearach in 2006. Níor 

léiríodh é sin go dtí seo in ábhair reatha na Sraithe Sóisearaí.  Cleachtar an dearadh mar fhreagairt ar 

riachtanais mheasúnaithe seachas mar chur chuige i leith réiteach fadhbanna. Cuid mhór tosca is cúis 

leis sin, mar shampla, an bhéim a leagadh ar chúrsaí gairme go traidisiúnta, easpa oideolaíocht deartha 
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don oideachas, agus cultúr a bhfuil tionchar mór ag an measúnú air.  Mar thoradh air sin, dírítear ar 

an déantúsán seachas ar an bhfadhb/bpróiseas.  

 

Is féidir próiseas an deartha a chur in iúl i gcúig chéim nuair a bhaintear úsáid as mar uirlis chineálach 

chun fadhbanna a réiteach, seachas mar an sampla innealtóireachta sonrach: 

1. Léirigh tuiscint – tuiscint chomhbhách a fháil ar an bhfadhb atá á réiteach agat 

2. Sainmhínigh – an t-eolas a chruthaigh agus a chruinnigh tú sa chéim 'Léirigh tuiscint' a chur le 

chéile Do chuid breathnuithe a anailísiú agus a tharraingt le chéile d’fhonn na fadhbanna 

lárnacha a shainmhíniú 

3. Tar ar smaointe – réitigh nua ar an ráiteas faidhbe a chruthaigh tú a aithint d'fhonn teacht ar 

bhealaí úra leis an fhadhb a shárú 

4. Fréamhshamhaltaigh – roinnt leaganacha laghdaithe neamhchostasacha den réiteach, nó de 

ghnéithe sainiúla den réiteach, a tháirgeadh 

5. Tástáil – tástáil a dhéanamh ar an réiteach iomlán trí úsáid a bhaint as na réitigh is fearr a 

aithníodh le linn na céime 'Fréamhshamhaltaigh'. 

Cé go gcuirtear an próiseas i láthair ar bhealach líneach céim ar chéim, tá sé i gceist go ndéanfar an 

próiseas ar bhealach níos solúbtha agus níos neamhlíní fearacht an leagain arna léiriú ag an Interaction 

Design Foundation (an Fhondúireacht um Dhearadh Idirghníomhaíochta) i bhFíor 9. 

Fíor 9 Próiseas Deartha an Interaction Design Foundation (an Fhondúireacht um Dhearadh Idirghníomhaíochta) 

 

(Dam & Siang, 2017) 



 

40 

Mar chuid den phróiseas seo, is tábhachtach gan foghlaim atá bunaithe ar an dearadh a mheascadh 

le foghlaim atá bunaithe ar thionscadail. Agus iad le chéile, is féidir leas a bhaint astu chun fadhbanna 

a réiteach agus chun réitigh a chruthú, ach ní mó do na foghlaimeoirí cur chuige difriúil a ghlacadh. 

Tá smaointeoireacht deartha difriúil le foghlaim atá bunaithe ar thionscadail de 
thairbhe nach n-aithnítear an fhadhb do na scoláirí i dtús báire. Caithfidh na scoláirí 
an fhadhb a aithint iad féin i gcás na smaointeoireachta deartha. Caithfidh siad a 
dhéanamh amach cad iad na ceisteanna is gá a chur agus cad iad na fadhbanna is 
fiú a réiteach. 

(Kolk, 2012) 

Faoi mar a shonraítear i roinn 4, díríonn soláthar idirnáisiúnta an réimse ábhair ar lárnacht phróiseas 

an deartha i gcónaí. Cé go luaitear an dearadh i siollabais teicneolaíochta reatha an Teastais 

Shóisearaigh, is cosúil nach bhfuil sé lárnach i dtaithí an fhoghlaimeora. 

 

5.2. ETIM (STEM) – Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht, 

Matamaitic 

Is ríthábhachtach go ndíreofar aird ar oideachas ETIM ag an dara leibhéal lena 
chinntiú go mbíonn na scoláirí ullmhaithe i gcomhair breisoideachais i réimsí ETIM. 
Ní bheidh suim ag mic léinn tríú leibhéal/breisoideachais coinneáil lena staidéar 
ETIM mura ndírítear ar oideachas ETIM san oideachas bunscoile agus san 
oideachas iar-bhunscoile araon. 

(An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta, lch 1) 

Molann Morrison (2006) go bhfuil scoláire, ag a bhfuil oideachas dea-shaothraithe ETIM, ina réiteoir 

fadhbanna, nuálaíoch, ina aireagóir, féintuilleamaíoch, ina smaointeoir loighciúil, eolach ar an 

teicneolaíocht, agus in ann a chultúr féin a nascadh leis an bhfoghlaim – is saintréithe iad sin uile atá 

riachtanach d'fhoghlaimeoir an 21ú haois.  

Is éard atá i gceist le ETIM oideachas a chur ar scoláirí i gceithre dhisciplín (eolaíocht, teicneolaíocht, 

innealtóireacht agus matamaitic) mar chur chuige iomlánaíoch seachas mar cheithre réimse ar leith. 

Leagtar béim sa doiciméad, 'Nuálaíocht 2020', straitéis na hÉireann maidir le taighde agus forbairt, 

eolaíocht agus teicneolaíocht, ar a ríthábhachtaí atá feabhas in oideachas ETIM lena chinntiú go 

gcuirfear foinse daoine ardoilte ar fáil ar bhonn leanúnach ar mhaithe le freastal ar fhorbairtí amach 

anseo.  
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Is tionscnamh é I WISH a bhfuil mar aidhme aige scoláirí óga ar cailíní iad a ghríosú, a spreagadh agus 

a inspreagadh le dul le gairme i réimsí ETIM. Thug sé faoi cheann de na suirbhéanna is mó riamh le 

gairid; rinneadh suirbhé ar 2,397 gcailín meánscoile Éireannacha idir 14-17 mbliana d'aois maidir lena 

ndearcadh i leith ETIM; cad a théann i bhfeidhm orthu agus cad atá tábhachtach dóibh agus iad ag 

déanamh machnaimh ar a roghanna ábhair don Ardteistiméireacht agus ar a mbealaí gairme sa 

todhchaí. Maidir leis an suirbhé, 2017 Survey of female students' attitudes to STEM, cuireadh roinnt 

staitisticí suimiúla in iúl ann, arb ábhar imní iad, maidir le dearcadh na mbanscoláirí i leith ETIM. Bhí 

an cumas maidir le feidhmeanna 'sa saol mar atá' ina thoisc thábhachtach do na scoláirí; an gá le 'Nasc 

soiléir idir na hábhair agus feidhm dháiríre 'sa saol mar atá' a chomhtháthú leis an siollabas. Chuir 

mórán múinteoirí in iúl i mbliana a thábhachtaí atá an ceangal sin dóibh féin agus dá gcuid scoláirí' (I 

Wish, 2017, lch 26). Taispeánadh sa suirbhé freisin go bhfuil ceist inscne ann fós maidir le staidéar ar 

ETIM.  

Is cúis díomá nach bhfuil níos mó scoláirí ag roghnú ábhair ETIM; níor roghnaigh 
49% aon ábhar ETIM don Ardteistiméireacht. Deir 82% de na scoláirí gur mian leo 
dul le gairm ina bhféadfaidh siad cabhrú le daoine eile, maíonn 94% gur mian leo 
dul le gairm atá suimiúil agus sonraíonn 89% gur mian leo dul le gairm a mbeidh 
siad go maith ina bun. Tá a fhios againne gur féidir an méid sin a bhaint amach i 
ngairmréimeanna ETIM ach níl a fhios ag cailíní óga é sin. 

(I Wish, 2017, lch 19). 

 
I mí na Samhna 2016, chuir an STEM Education Review Group (Grúpa Athbhreithnithe um Oideachas 

ETIM), a bunaíodh chun athbhreithniú a dhéanamh ar oideachas ETIM i scoileanna na hÉireann, a 

thuarascáil i gcló. Leagadh béim ann ar na buntáistí a bhaineann le foghlaim ar bhonn fiosraithe agus 

foghlaim fhadhb-bhunaithe agus déantar ceangal idir an stíl foghlama seo agus feidhmeanna sa saol 

mar atá. 

Spreagann cineálacha cur chuige lena ngabhann foghlaim ar bhonn fiosraithe agus 
foghlaim fhadhb-bhunaithe na scoláirí le dul i ngleic le coincheapa eolaíochta agus 
matamaitice i gcomhthéacs fíorfheidhmeanna, agus le tuiscint a fháil orthu. 
Baineann sí le gach ábhar ETIM, cé gurb ann do dhifríochtaí sonracha i gcás ábhair 
ar leith. 

(STEM Education Review Group [Grúpa Athbhreithnithe um Oideachas ETIM], 2016, lch 35) 

Cé go ndéantar tagairt shonrach sa tuarascáil do choincheapa eolaíochta agus matamaitice, tugann 

staidéir le fios nach mbaineann foghlaim ar bhonn fiosraithe agus foghlaim fhadhb-bhunaithe leis na 

réimsí sin amháin; léirítear go mbaineann sí leis na hábhair ETIM go léir, lena n-áirítear na hábhair atá 

bunaithe ar an teicneolaíocht. Díríonn an chuid is mó den taighde ETIM ar na heolaíochtaí agus ar an 

matamaitic go príomha. Cé go meastar go bhfuil siad chomh tábhachtach céanna, déantar níos lú 
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tagairtí do staidéar teicneolaíochta agus innealtóireachta i gcomhthéacs oideachais dara leibhéal na 

hÉireann. 

Cé go bhfuil plé soiléir á dhéanamh ar an eolaíocht agus ar an matamaitic sa 
litríocht atá ann faoi láthair, is cosúil nach bhfuil an tsuim chéanna á cur sna 
hábhair a bhaineann leis an teicneolaíocht ag an dara leibhéal.  

(McGarr & Lynch, 2015, lch 55). 

Déantar tagairt i dtuarascáil an Ghrúpa Athbhreithnithe, níos faide anonn, don mheasúnú agus 

dearbhaítear an méid seo a leanas, 'Imríonn measúnú tionchar mór ar an bpróiseas foghlama agus ar 

cad a cheapann scoláirí díobh féin' (STEM Education Review Group [Grúpa Athbhreithnithe um 

Oideachas ETIM], 2016, lch 36). De réir na scoláirí a dhéanann staidéar faoi láthair ar na hábhair 

theicneolaíochta lena ngabhann gné thionscadail, is léiriú ar a gcuid foghlama an déantúsán deiridh sa 

tríú bliain agus níl aird ar an bpróiseas foghlama atá ag teastáil leis an aschur seo a tháirgeadh. Moladh 

sa tuarascáil gur chóir go mbeadh na measúnuithe le haghaidh ábhair ETIM:  

á gceapadh chun cumas na scoláirí oibriú i gcomhar le daoine eile, fadhbanna a 
aithint, léirmheas a dhéanamh ar thurgnaimh, imscrúduithe a phleanáil, taighde a 
dhéanamh ar eolas, samhlacha a thógáil, dul i mbun díospóireachta le 
comhscoláirí, argóintí comhleanúnacha a dhéanamh, agus ábhar nua a chruthú 
agus a athchruthú, a thomhas. 

 

Tá na hábhair theicneolaíochta fóirsteanach do na gnéithe measúnaithe seo agus tagann siad leis na 

hocht bpríomhscil a shonraítear sa doiciméad, Creat don tSraith Shóisearach (feic aguisín 4). Tá sé i 

gceist sa Chreat go ndéanfaidh scoláirí a gcumas sna hocht bpríomhscil a shealbhú agus a fheabhsú 

agus go mbeidh 'lánbhrí ag baint leo sna heispéiris foghlama a bhíonn ag scoláirí' (an Roinn Oideachais 

agus Scileanna, 2015, lch 15) agus gur cheart go mbeadh léiriú le fáil orthu sna cuir chuige i leith an 

mheasúnaithe a bheidh in úsáid sa rang agus i scrúduithe. Ba chóir go gcuirfí an réimse scileanna seo 

a theastaíonn ó scoláirí san áireamh i bhforbairt ar bith ar an réimse ábhair amach anseo. 

 

5.3. Athruithe ar shamhail na printíseachta 

De thoradh Straitéis Náisiúnta Scileanna na hÉireann 2025, Phlean Gníomhaíochta don Oideachas, 

2017 agus Chlár an Rialtais reatha, tá sé mar aidhm ag Éirinn foghlaim obairbhunaithe a chur chun 

cinn go mór sna blianta amach romhainn trí leas a bhaint as samhail na printíseachta agus na hoiliúna 

um fhoghlaim agus forbairt scileanna.  
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Bhí samhail na printíseachta dírithe go príomha ar an gceardaíocht agus measadh go raibh na 

gairmscoileanna ina gcéim 'réamhoiliúna' ina leith sin. 

Ba é cuspóir bunaidh na gCoistí Gairmoideachais oideachas leanúna agus 
ceardoideachas a chur ar fáil do dhaoine óga idir 14 agus 16 bliana d'aois; tugadh 
sainmhíniú ar oideachas leanúna mar ‘oiliuint, generálta agus praiticiuil, mar 
ullamhú i gcóir fostaíochta i gceárda', agus rinneadh cur síos air ar 
cheardoideachas mar 'oideachas a bhaineann le ceárda, déantóireacht, tráchtáil, 
agus gnóthaí eile tionnscail'. 

(Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann, 2013, lch 2) 

Le go mbeidh duine incháilithe, éilíonn na híosriachtanais oideachais fós go gcaithfidh an scoláire a 

bheith 16 bliana d'aois ar a laghad agus go gcaithfidh grád D a bheith aige ar a laghad i gcúig ábhar sa 

Teastas Sóisearach nó i scrúdú coibhéiseach3. Mar sin féin, tá cuideachtaí i mbun féinrialú anois ar a 

gcuid critéar maidir le roghnú printíseach agus tá Ardteistiméireacht nó cáilíocht choibhéiseach á lorg 

acu. Tá cuideachtaí a thairgeann ceirdeanna ar leith dála leictreoirí ag dul níos faide fós agus tá 

riachtanais ábhair shonracha á leagan síos acu. 'Is iondúil go mbíonn fostóirí ag lorg iarrthóirí a bhfuil 

an Ardteistiméireacht curtha i gcrích acu lena n-áirítear Matamaitic (grád C3 ar a laghad i Matamaitic, 

Gnáthleibhéal) agus Fisic freisin más féidir'  (Cónaidhm Thionscal na Foirgníochta, 2017). 

Cé gur forbraíodh na hábhair theicneolaíochta am amháin chun cuidiú le foghlaimeoir scileanna a 

bhaineann le printíseachtaí agus/nó saol na hoibre a fhoghlaim, níl an cuspóir sin á chomhlíonadh acu 

a thuilleadh. Níor mhór go mbeadh riachtanais an tsaoil atá ag athrú le feiceáil in ábhair 

theicneolaíochta nua na sraithe sóisearaí agus ní mór imeacht ón smaoineamh go mbaineann na 

hábhair theicneolaíochta le gnóthaí printíseachta amháin.  

  

Ardaíodh an nóisean maidir le himeacht ón tsamhail phrintíseachta 'clasaiceach' i ndoiciméad Bhoird 

Oideachais agus Oiliúna Éireann (BOOÉ), Submission to Department of Education and Skills on The 

Future of Apprenticeship in Ireland (2016, lch 2).  

I saol a bhíonn ag athrú i gcónaí, ní leor scileanna a theagasc do phrintísigh nach 
gcuireann ar a gcumas ach an rud céanna a dhéanamh ar an dóigh chéanna i 
gcónaí; caithfimid an t-eolas, na scileanna, na hinniúlachtaí agus na meonta a chur 
ar fáil dóibh le go mbeidh siad ábalta fadhbanna nua a réiteach, de réir mar a 
thagann siad chun cinn, ar bhealaí nua. 

                                                           
3 Is ann do roghanna eile dóibh siúd nach bhfuil cáilíocht Teastais Shóisearaigh acu, mar shampla, cúrsaí 

réamhphrintíseachta. Tá siad siúd atá os cionn 18 mbliana d'aois agus a bhfuil trí bliana de thaithí acu 
incháilithe ach d'fhéadfaí iarraidh orthu agallamh measúnaithe a dhéanamh  
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Cuireadh athruithe i bhfeidhm ar cúig cinn de na printíseachtaí le míonna beaga anuas4; táthar ag 

imeacht ón mbéim a leagadh ar an gceardaíocht den chuid is mó i dtreo na n-inniúlachtaí agus na 

scileanna solúbtha athraitheacha atá ag teastáil i lucht oibre nua-aimseartha. I measc na n-athruithe 

sin táthar ag aistriú chuig measúnú punainne agus táthar ag cur modúil scileanna boga maidir le 

ceannaireacht foirne agus cumarsáid san áireamh ag gach ceann de na céimeanna poist. 

 

5.4. Achoimre roinne 

Caithfear athbhreithniú a dhéanamh ar na scileanna a bhfuil dlúthbhaint acu leis na hábhair 

theicneolaíochta atá ann faoi láthair agus ní mór riachtanais aitheanta na bhfoghlaimeoirí san 21ú 

haois a chur san áireamh. 

Tá níos mó béime á leagan ar a thábhachtaí atá na hábhair ETIM i rith an ama. Cé go bhfuil aird 

shuntasach leanúnach á díriú ar an Eolaíocht agus ar an Matamaitic, níl a dhóthain airde á tarraingt ar 

na gnéithe Teicneolaíochta agus Innealtóireachta sa chomhthéacs seo. Tugann an t-athchóiriú ar an 

tsraith shóisearach deis thráthúil chun béim a leagan ar ról na Teicneolaíochta agus na 

hInnealtóireachta san oideachas dara leibhéal. 

Ní féidir glacadh leis a thuilleadh go mbainfidh foghlaimeoir áit amach i gclár printíseachta má bhíonn 

cáilíocht na sraithe sóisearaí aige. Is iomaí scoláire a rinne staidéar ar na hábhair theicneolaíochta agus 

a chuaigh le printíseacht. Dá bhrí sin, ní mór imeacht ón smaoineamh go mbaineann na hábhair 

theicneolaíochta le gnóthaí printíseachta amháin agus ní foláir díriú ar churaclam níos cothroime. 

Is gnéithe móra de thaithí an fhoghlaimeora iad foghlaim na scileanna deartha agus an plé le próiseas 

deartha iomlánaíoch, is cuma más ag cruthú déantúsán nó ag réiteach faidhbe/taisc atá sé.  

  

                                                           
4 Siúinéireacht agus siúntáil, pluiméireacht, leictreoirí, déantúsaíocht miotail agus meicneoirí feithiclí earraí 

troma   
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6. Téamaí atá ag teacht chun cinn  

Breathnaítear sa roinn seo den doiciméad eolais ar na téamaí a tháinig chun cinn sna ranna roimhe 

seo. Caithfidh na grúpaí forbartha le haghaidh ábhair theicneolaíochta na sraithe sóisearaí na téamaí 

sin a chur san áireamh ina gcuid plé.  

6.1. Cothromaíocht an ábhair ó thaobh ceardaíochta agus 

deartha de  

Is cosúil go leagtar béim ar an gceardaíocht sna hábhair theicneolaíochta uile, mar shampla, na 

scileanna binse sa seomra praiticiúil nó na scileanna líníochta sa Ghrafaic Theicniúil. Léirítear sna 

cleachtais idirnáisiúnta gur gá cothromaíocht a aimsiú idir ceardaíocht an ábhair agus scileanna amhail 

dearadh agus réiteach fadhbanna, d'fhonn taithí foghlama iomlánaíoch a thabhairt d'fhoghlaimeoirí. 

Tá an méid sin le feiceáil sa chur chuige atá glactha ag an tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus 

Scileanna (SOLAS), ar a dtugtaí FÁS, chun struchtúir phrintíseachta na hÉireann a athchóiriú ar mhaithe 

le taithí foghlama a rannpháirtithe a fheabhsú agus na scileanna riachtanacha a fhorbairt. Tá athrú ag 

teacht ar chur chuige na printíseachta. Leagtaí béim ar an gceardaíocht tráth ach táthar ag 

athbhreithniú clár faoi láthair agus táthar ag cur scileanna boga san áireamh lena chinntiú gur féidir le 

foghlaimeoirí a bheith san iomaíocht agus teacht i dtír sa domhan a bhíonn ag athrú de shíor.  

Mar thoradh ar theagasc an deartha mar phróiseas, tugtar scileanna ar leith don fhoghlaimeoir – is 

féidir leis na scileanna sin a úsáid ar fud na réimsí oideachais agus i saol na hoibre.  

 

6.2. Scoilt na n-inscní 

Is léir ón anailís ar na sonraí gurb iad buachaillí is mó a roghnaíonn na hábhair. Tarraingíonn sé sin 

roinnt ceisteanna. 

Fuarthas amach i staidéar a rinne an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta i ndáil le Gender 

and Subject Choice go raibh steiréitíopáil láidir ar bhonn inscne le feiceáil i ndearcadh na scoláirí i leith 

na n-ábhar teicneolaíochta (Darmody & Smyth, 2005). Maidir leis na hábhair mar atá siad faoi láthair, 

is gnách go léirítear iad mar thimpeallacht atá dírithe ar bhuachaillí, ar an gceardaíocht agus ar 

tháirgeadh. D'fhéadfadh steiréitíopáil na n-ábhar eascairt as sin. Dá nglacfaí le cur chuige níos 
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iomlánaíche i leith na foghlama sna hábhair theicneolaíochta, b'fhéidir go gcruthófaí tuairim dhifriúil 

faoi na hábhair agus b'fhéidir go n-athrófaí an chaoi a léirítear iad san am i láthair mar ábhair atá 

dírithe ar bhuachaillí. Lena chois sin, b'fhéidir go spreagfaí scoileanna aon ghnéis leis na hábhair 

theicneolaíochta a chur san áireamh mar rogha churaclaim. Tá baint ag an teacht ar acmhainní, a 

bhaineann le teagasc na n-ábhar teicneolaíochta, le teorannú líon na scoileanna a chinneann na 

hábhair a thairiscint den chéad uair.  

Tá srian á chur ar an méid cailíní a roghnaíonn na hábhair de thairbhe cúrsaí amchláir. Tá sé de nós ag 

roinnt scoileanna na hábhair theicneolaíochta agus na hábhair a shamhlaítear níos mó le cailíní go 

traidisiúnta, a chur in aghaidh a chéile sa chlár ama. Mar gheall ar an socrú amchláir traidisiúnta seo, 

níltear ach ag cur le steiréitíopáil na n-ábhar, is é sin le rá gur ábhair iad a dhíríonn ar bhuachaillí.  

 

6.3.    Guth an scoláire  

Agus an doiciméad seo á chur i dtoll a chéile, cuireadh dornán scoláirí a dhéanann staidéar ar na 

hábhair faoi agallamh ar mhaithe lena dtuairimí a fháil faoi na hábhair mar atá siad anois agus mar a 

d'fhéadfaidís a bheith amach anseo. Bhí dhá scoil ar fáil chun páirt a ghlacadh; scoileanna measctha 

ba ea iad araon agus iad faoi choimirce na mBord Oideachais agus Oiliúna. Scoláirí uirbeacha den chuid 

is mó a bhí i gceist le scoil amháin. Scoláirí tuaithe agus uirbeacha araon a bhí i gceist leis an scoil eile. 

Rinne na rannpháirtithe go léir staidéar ar cheann amháin de na hábhair theicneolaíochta ar a laghad. 

Rinne cuid acu staidéar ar dhá cheann agus ar thrí cinn de na hábhair theicneolaíochta. 

Maidir leis na réimsí a thaitin leo, chuir roinnt scoláirí réimsí den chineál céanna in iúl sna ceithre ábhar 

teicneolaíochta, mar shampla, nádúr praiticiúil na n-ábhar, ag obair lasmuigh den 'gnáthsheomra 

ranga' agus cruthú tionscadal. Fiafraíodh díobh cé na hathruithe a rachadh chun sochair d'aon cheann 

de na hábhair. Bhí smaointe den chineál céanna ag cuid de na scoláirí. Bhí amhras orthu faoi ghné na 

teoirice de na hábhair. Ní raibh siad á rá gur mhaith leo fáil réidh léi ar fad; mhol siad í a dhéanamh 

níos ábhartha don saol laethúil ná mar atá sé faoi láthair.  

Moladh smaoineamh sonrach a bhaineann le grafaic theicniúil – níos mó úsáide a bhaint as TFC san 

ábhar. Bhí an Teastas Sóisearach críochnaithe ag an scoláire agus chreid sé go rachadh sé chun leasa 

dó dá mba rud é go ndearna sé staidéar ar SolidWorks de shórt éigin mar chuid dá Theastas Sóisearach. 

Rachadh sé chun leasa dó ar bhealaí eile freisin, mar shampla, thiocfadh leis leas a bhaint as i gcur 

chuige traschuraclaim trí líníochtaí ríomhaire a chur san áireamh ina shaothar punainne mar chuid den 

tionscadal i gcomhair Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad). Mhol scoláire eile an méid seo a leanas ar 
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mhaithe le cuid den bhrú a bhaint den scrúdú deiridh don Ghrafaic Theicniúil – ba cheart go dtabharfaí 

deis do na scoláirí dul i mbun obair thionscadail de shaghas éigin d'fhonn an taithí ar an ábhar a 

fheabhsú agus d'fhonn 'ábhar níos praiticiúla a dhéanamh de'.  

Bhí deacracht ag banscoláire amháin le hainmneacha na n-ábhar, Miotalóireacht go háirithe, agus ní 

dhearna sí staidéar air dá bharr sin. Dúirt sí go mbeadh níos mó fonn uirthi tabhairt faoi ábhar dá 

gcuirfeadh an t-ainm a bhfuil i gceist leis an ábhar in iúl. Mhol grúpa scoláirí amháin gan béim a chur 

ar 'miotal' agus ar 'adhmad' amháin in ainm an ábhair agus teideal níos cuimsithí a úsáid ina n-áit, mar 

shampla, 'dearadh agus innealtóireacht ghinearálta' nó 'adhmad agus dearadh'. Tháinig an 

smaoineamh seo chun cinn freisin in 2004 nuair a rinneadh athbhreithniú ar na hábhair 

theicneolaíochta (CNCM, 2004, lch 16); fuarthas amach sa staidéar gur tháinig 'roinnt tograí nua chun 

cinn maidir leis na siollabais/na hábhair nua a ainmniú'. 

Rinneadh plé ar ghné an deartha de na hábhair tar éis a bheith ag caint ar an méid sin. Bhraith scoláirí 

na Miotalóireachta gur beag deis a bhí acu a dtionscadal deiridh féin a dhearadh agus go bhféadfaí 

níos mó deiseanna a thabhairt do na scoláirí codanna dá dtionscadal féin a dhearadh.  

Rinneadh ceangal suimiúil idir an freagra a thug scoláire amháin ar an gceist faoi 'na scileanna ba chóir 

a bheith acu tar éis an Teastas Sóisearach a chríochnú' agus na scileanna atá ag teastáil ó fhoghlaimeoir 

san 21ú haois.  Ba é a thuairimsean gur chóir go mbeadh roinnt scileanna ag scoláirí tar éis dóibh an 

Teastas Sóisearach a chríochnú – cumarsáid, oibriú mar fhoireann, bainistíocht ama agus a bheith in 

ann dul i dtaithí ar chás ar bith sa seomra ranga.  

 

6.4.    Leanúnachas ar fud na n-ábhar  

Mar a luadh, is cás ar leith í Éire toisc go gcuirtear na hábhair theicneolaíochta ar fáil sa tír mar cheithre 

ábhar iontu féin. Agus sonraíochtaí nua na sraithe sóisearaí á bhforbairt, tá deis ann na hábhair a 

ailíniú lena chéile níos mó agus comhstruchtúr a chruthú; d'fhéadfaí na hábhair aonair a fhorbairt thart 

ar an gcomhstruchtúr sin. Ba cheart go mbeadh an scoláire ag gabháil do scileanna saoil amhail 

réiteach fadhbanna, foghlaim ar bhonn fiosraithe agus machnamh sna hábhair theicneolaíochta uile 

agus leas á bhaint as cur chuige gaolmhar. Ba cheart go spreagfaí an scoláire le triail a bhaint as na 

hábhair. Ba chóir spreagadh a thabhairt dó freisin leis na scileanna agus an fhoghlaim a bhaineann le 

ceann ar bith de na hábhair theicneolaíochta a oiriúnú ó thaobh cur chuige traschuraclaim de. 

7. Sonraíochtaí ábhair sa tsraith shóisearach nua 
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Cé go bhféadfadh saintréithe a bheith ag cuid acu, ag brath ar an réimse foghlama a bhíonn i gceist, 

beidh gnéithe comónta éagsúla ag gach sonraíocht sa tsraith shóisearach, idir ábhair agus 

ghearrchúrsaí. Maidir leo siúd:  

 Beidh siad bunaithe ar thorthaí 

 Léireoidh siad contanam foghlama agus fócas iontu ar dhul chun cinn an fhoghlaimeora  

 Leagfaidh siad amach ionchais shoiléire don fhoghlaim 

 Soláthróidh siad samplaí de na hionchais sin 

 Cuimseoidh siad fócas ar na hocht bpríomhscil uile 

 Féachfaidh siad chuige go mbíonn an teanga a úsáidtear soiléir agus an téarmaíocht leanúnach.  

Chun feabhas a chur ar an nasc le foghlaim agus le teagasc sa bhunscoil, comhroinntear na tréithe seo 

le Curaclam na Bunscoile. Gheofar i sonraíocht gach ábhair agus gearrchúrsa sa tsraith shóisearach na 

nithe seo a leanas:  

1 
Intreoir don tsraith 

shóisearach 

Intreoir chomónta a bheidh inti do gach sonraíocht 

agus tabharfar achoimre inti ar na príomhghnéithe 

den Chreat don tSraith Shóisearach 

2 
Réasúnaíocht 

 

Déanfar cur síos anseo ar chineál agus ar chuspóir an 

ábhair chomh maith leis na riachtanais agus na 

hinniúlachtaí ginearálta a bheidh ar scoláirí agus a 

n-éileoidh sé orthu. 

 

Déanfar iarracht sa téacs, mar is cuí, aird a tharraingt 

ar dhúshláin agus ar aon cheist rochtana a 

bhaineann le staidéar a dhéanamh ar an ábhar do 

scoláirí a bhfuil sainriachtanais acu nó do scoláirí faoi 

mhíchumais. 

3 Aidhmeanna Tabharfar cur síos gonta anseo ar aidhm an ábhair 

4 
Naisc le 

Ráitis foghlama 

Aibhseofar agus míneofar anseo an chaoi a nasctar 

an t-ábhar le gnéithe lárnacha foghlama agus 

teagaisc sa tsraith shóisearach. 
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5 

Forbhreathnú 

Snáitheanna 

Torthaí foghlama 

Léireoidh forbhreathnú ar an ábhar an chaoi a 

n-eagraítear é agus leagfar amach ann, i snáitheanna 

agus i dtorthaí foghlama, an fhoghlaim a bhíonn i 

gceist. 

6 Ionchais maidir le scoláirí 

Beidh siad seo nasctha le grúpaí de thorthaí 

foghlama agus bainfidh siad le samplaí d’obair 

scoláirí. Cuirfear nótaí leis na samplaí, ina mínítear 

an bhfuil an obair ag teacht le hionchais do scoláirí, 

chun tosaigh orthu, nó taobh thiar díobh. 

 

7 Measúnú agus tuairisciú 

Tagraíonn an roinn seo do mheasúnú foirmitheach 

agus do mheasúnú suimitheach araon. Tugtar 

breac-chuntas ann ar chomhpháirt(eanna) an 

mheasúnaithe trína gcuirfidh scoláirí fianaise ar 

fhoghlaim i láthair ar bhonn leanúnach, agus d’fhonn 

gnóthachtáil a thaifeadadh le haghaidh Phróifíl 

Gnóthachtála na Sraithe Sóisearaí (PGSS) 5 

Cuirtear leis an gcur síos seo ar an measúnú trí 

shonraíochtaí measúnaithe agus trí threoirlínte ar 

leith a bheidh le húsáid sa dara agus sa tríú bliain. 

 

 

  

                                                           

5 Is é PGSS an dámhachtain nua do gach scoláire sa tsraith shóisearach. Tiocfaidh sé i gcomharbacht ar an dámhachtain 

reatha, an Teastas Sóisearach.  
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8. Treoir don athbhreithniú ar ábhair theicneolaíochta 

na sraithe sóisearaí 

Is é a thiocfaidh as an athbhreithniú ar ábhair theicneolaíochta na sraithe sóisearaí  

 Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad) 

 Miotalóireacht 

 Grafaic Theicniúil 

 Teicneolaíocht 

sonraíochtaí nua a chuirfear i láthair de réir an teimpléid a shonraítear thuas.  

Cuirfear na sonraíochtaí ar fáil ag leibhéal comónta agus ceapfar iad chun iad a theagasc agus a 

mheasúnú in 200 uair an chloig ar a laghad agus déanfar iad a struchtúrú nó a eagrú ina snáitheanna 

agus ina dtorthaí foghlama.  

Forbrófar na sonraíochtaí i gcomhréir leis na ráitis foghlama, lena n-áirítear an méid seo a leanas i gcás 

an scoláire:  

 Déanann an scoláire réimse leathan téacsanna a chruthú, a mheas agus a léirmhíniú go criticiúil 

(ráiteas foghlama 3) 

 Cruthaíonn agus cuireann an scoláire i láthair saothair ealaíonta agus tuigeann sé/sí an próiseas 

agus na scileanna atá i gceist (ráiteas foghlama 4) 

 Aithníonn an scoláire an úsáid is féidir a bhaint as eolas, scileanna agus tuiscint mhatamaiticiúil i 

réimsí uile na foghlama (ráiteas foghlama 15) 

 Déanann an scoláire straitéisí a cheapadh agus a mheas chun fadhbanna a fhiosrú agus a réiteach 

ag baint úsáide as eolas, réasúnaíocht agus scileanna matamaiticiúla (ráiteas foghlama 17) 

 Déanann an scoláire breathnú agus measúnú ar eachtraí agus phróisis eimpíreacha agus baineann 

tátail agus cinntí bailí astu (ráiteas foghlama 18) 

 Tá meas ag an scoláire ar ról agus thionchar na heolaíochta agus na teicneolaíochta i leith na 

sochaí, agus ar an tábhacht phearsanta, shóisialta agus dhomhanda atá leo (ráiteas foghlama 19) 
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 Úsáideann an scoláire teicneolaíochtaí cuí chun dul i ngleic le dúshlán deartha (ráiteas foghlama 

20) 

 Cuireann an scoláire scileanna praiticiúla i bhfeidhm de réir mar a fhorbraíonn sé/sí múnlaí agus 

táirgí ag baint úsáide as ábhair agus as teicneolaíochtaí éagsúla (ráiteas foghlama 21, an uile ábhar 

teicneolaíochta) 

 Léiríonn an scoláire tionscnaíocht, tá sé/sí nuálach agus forbraíonn sé/sí scileanna fiontraíochta 

(ráiteas foghlama 22) 

 Tugann an scoláire smaoineamh ar aghaidh ó cheapadh go réadú (ráiteas foghlama 23) 

 Úsáideann an scoláire an teicneolaíocht agus uirlisí na meán digiteacha chun foghlaim, chun 

cumarsáid a dhéanamh, chun obair agus chun smaoineamh go comhoibríoch agus go 

cruthaitheach ar bhealach freagrach agus eiticiúil (ráiteas foghlama 24) 

Cuirfear i gcrích é le haghaidh fhómhar na bliana 2018. 

 

Déanfar na nithe seo a leanas de thairbhe fhorbairt na sonraíochtaí: 

 cuirfear san áireamh taighde agus forbairtí reatha i réimse an oideachais teicneolaíochta, tuiscintí 

atá ag teacht chun cinn ar ábhar agus ar nádúr na teicneolaíochta i dtaca le céimeanna forbartha 

na scoláirí, agus an gá atá le hailíniú le forbairt leanúnach na straitéise litearthachta agus 

uimhearthachta. 

 tabharfar aghaidh ar leanúnachas agus ar dhul chun cinn. Measfar cibé ar cheart na hábhair 

theicneolaíochta a theagasc ar bhonn níos leithne agus níos ginearálta sa chéad bhliain agus béim 

ar leith ar an bhfoghlaim ón mbunscoil a dhaingniú agus ar fhorbairt a dhéanamh ar thuiscint na 

scoláirí ar na dearcthaí, ar na scileanna agus ar na naisc thraschuraclaim is féidir leis na hábhair 

theicneolaíochta a chruthú nuair a chónasctar iad le hábhair eile. Mar shampla, an úsáid as 

foghlaim fhadhb-bhunaithe agus as foghlaim ar bhonn fiosraithe chun fadhbanna a réiteach, an 

úsáid as scileanna taighde in obair thionscadail agus cleachtas athmhachnaimh san áireamh, agus 

an úsáid as teicneolaíocht inár saol laethúil. 

 breathnófar ar an gcothromaíocht chuí idir scileanna ábhartha ceardaíochta agus próisis, scileanna 

deartha agus scileanna réitigh fadhbanna, ar mhaithe le cabhrú leis an scoláire a bheith ina 

fhoghlaimeoir níos nuálaí agus níos neamhspleáiche, rud atá riachtanach mar gheall ar nádúr 
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forbartha na n-ábhar. Ba cheart go ndéanfaí ábharthacht agus raon na teoirice a áireofar sna 

sonraíochtaí a léiriú san fhorbairt sin freisin.  

 

Le bheith níos sonraíche, tabharfar aghaidh ar an méid seo a leanas de thairbhe fhorbairt na 

sonraíochtaí nua: 

 an chaoi a ngríosófaí inspreagadh, cuimsiú agus rannpháirtíocht an scoláire sna hábhair  

 an chaoi a gcuirfear teagasc agus foghlaim phraiticiúil ar bhonn fiosraithe chun cinn sna hábhair 

 an chaoi a gcuideoidh na hábhair chun foghlaim fhéinstiúrtha an scoláire a fhorbairt  

 an chaoi a bhféadfaí cuidiú le forbairt an choincheapa maidir le foghlaim ar feadh an tsaoil sna 

hábhair theicneolaíochta 

 cineálacha cur chuige maidir le measúnú a thagann le torthaí foghlama na sonraíochta mar is cuí 

 an chaoi a bhféadfaí scileanna coincheapúla, comhoibríocha agus cumarsáide an scoláire a 

fhorbairt     

 an chaoi a bhféadfaí éagothroime inscne a laghdú i roghnú na n-ábhar, an t-ailíniú idir an 

fhoghlaim sna hábhair agus an timpeallacht teicneolaíochta atá ag teacht chun cinn go gasta  

 an chaoi is fearr le dearadh, mar scil, a leabú i ngach sonraíocht 

 an ról atá ag TFC i bhfoghlaim agus i dteagasc na n-ábhar 

 na scileanna ceardaíochta ba cheart a fhoghlaim agus an chaoi is fearr le hiad a léiriú sa tsonraíocht 

 an chaoi a gcruthófaí taithí foghlama chomhtháite ó thaobh na n-ábhar teicneolaíochta de 

 

Beidh obair ghrúpaí forbartha na n-ábhar teicneolaíochta bunaithe ar an treoir seo ar an gcéad dul 

síos. Agus an grúpa i mbun oibre agus plé, d’fhéadfaí roinnt de na pointí seo a fhormhíniú agus pointí 

eile a chur leis an bpáipéar treorach.  

 

 

 

Aguisíní  
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Aguisín 1: Na hAidhmeanna atá ag Ábhair Theicneolaíochta an 

Teastais Shóisearaigh 

Tá sé mar aidhm ag an siollabas don Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad): 

Cur chuige cruthaitheach a fhorbairt i dtaca le fuascailt fadhbanna sa phróiseas dearaidh, trí 
dhearadh, déanamh agus meastóireacht, freisin, tionscaint, fiosrú agus idirdhealaitheacht a 
chothú  

Cabhrú le réimse de scileanna láimhsiúcháin a fhorbairt trí adhmad agus ábhair eile a phróiseáil  

Cabhrú le forbairt scileanna cumarsáide agus grafacha agus scileanna oiriúnacha cumarsáide eile 

Feasacht mar gheall ar an teicneolaíocht a chothú agus a bheith in ann breithiúnas luachanna de 
chineál aeistéitiúla, teicneolaíochta agus eacnamaíochta a dhéanamh 

Féinmhuinín agus díocas a chothú mar aon le sástacht faoi chuspóir a bheith curtha i gcrích, mar 
thoradh ar an dearadh agus déanamh a thiocfaidh i gceist in obair phraiticiúil thionscadail  

Mic léinn a mhisniú chun méid áirithe eolais a shealbhú a bhaineann le ceardaíocht agus 
teicneolaíocht adhmaid trí anailís, sintéis agus réalú  

Cuidiú le léirthuiscint na ndaltaí sna tosca éiceolaíochta agus imshaoil agus in úsáid na n-acmhainní 

nádúrtha. 

Tá sé mar aidhm ag an siollabas don Mhiotalóireacht: 

Cabhrú ar chuma bhunúsach leis an bhforbairt ghinearálta oideachasúil 

An tabhairt faoi deara agus an ghníomhaíocht a cheangal leis an tseiftiúlacht, leis an 
gcruthaitheacht, le réiteach fadhbanna, agus le tuiscintí ardleibhéil 

Scileanna a bhfuil baint acu le hobair a fhorbairt 

Grinnléargas a thabhairt ar theicneolaíocht na hinnealtóireachta ag leibhéil éagsúla 

Bonn a leagan síos ar a bhféadfaí cinneadh faoi shlí bheatha agus faoina thuilleadh staidéir a 
bhunú. 

Tá sé mar aidhm ag an siollabas don Ghrafaic Theicniúil: 

Samhlaíocht cruthaitheach na ndaltaí a spreagadh trí a gcuid cumas um amharc-spásúil a fhorbairt 

Forbairt a ghríosadh maidir leis na scileanna láimhsithe a ghabhann le meabhraíocht agus le spás 
agus go bhfuil baint acu le graif 

An tacar eolais a sholáthar do dhaltaí a bheith iomchui chun faisnéis spásúil agus smaointe a 
shainmhíniú agus a chur in iúl 
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Intinn an dalta a mhúscailt ar amharc-aireachtáil na timpeallachta chomh maith lena chuid 
gnéithe agus an dalta a spreagadh chun breithluachanna aeistéitiúla a fheidhmiú 

Inniúlacht bhunúsach a fhorbairt sa ghrafaic ríomhaire chomh fada is a bhainfidh a leithéid le graif 
a fheidhmiú chun fadhbanna a réiteach agus a bhainfidh le dearadh ríomhchuidithe  

Réasúnaíocht loighciúil agus fhorchéimnithe mar aon le scileanna iniúchta nó fiosraithe a fhorbairt 
agus a spreagadh chomh maith leis an gcumas chun léaráidí a chur i gcéill go spásúil i ndéthoise nó 
i dtrí thoise i réiteach fadhbanna grafacha 

Cabhrú le daltaí tuiscint a bheith acu ar an tábhacht a bhaineann le faisnéis a chur in iúl go 
grafach.  

 

Tá sé mar aidhm ag an siollabas don Teicneolaíocht: 

Fónamh do na daltaí, chun iad féin a ullmhú i gcomhair an tsaoil, iad a spreagadh chun leas 
cruthaitheach agus éifeachtach a bhaint as pé eolas agus scileanna inaistrithe a d'fhéadfadh a 
bheith fóirstineach le haghaidh fadhbanna praiticiúla a réiteach 

Fónamh do na daltaí chun buanna féinmhuiníne, féiniontaoibhe, seiftiúlachta agus treallúis a 
shaothrú iontu  

Fónamh do na daltaí chun iad féin a ullmhú i gcomhair an tsaoil leis an bhfonn agus an muinín 
ábhair agus fearais a láimhseáil go cúramach, a mhúscailt iontu  

Na scileanna amharcshamhlaithe agus láimhseála, a mbíonn gá leo chun déantúsáin a dhearadh 
agus a dhéanamh, a shaothrú sna daltaí  

Cumas na ndaltaí léirmheas a dhéanamh ar phíosa oibre, agus gníomhú go cuí, a shaothrú  

Cur le heolas agus le tuiscint na ndaltaí ar chomhghnásanna cumarsáide agus ar fheiniméin agus 
ar théarmaíocht na heolaíochta agus na teicneolaíochta  

Tuiscint na ndaltaí don tslí a dtéann an teicneolaíocht i bhfeidhm ar an tsochaí a mhéadú, mar aon 
lena dtuiscint ar an tslí a bhféadfaí feidhm a bhaint aisti ar mhaith le leas nó aimhleas na 
timpeallachta comdhaonnaí nó fisiciúla 

A chur abhaile ar na daltaí gur toradh ar thaithí agus ar ghaois na n-aoiseanna iad na modhanna 
réitigh teicneolaíochta socraithe.  
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Aguisín 2: Scoileanna a bhfuil ábhair theicneolaíochta iontu in 2016  

 
Scoileanna Aon 

Ghnéis Scoileanna 

Measctha 
Iomlán 

% de na 

scoileanna a 

bhfuil an t-ábhar 

iontu 
 Buachaillí Cailíní 

An Teastas Sóisearach       

Teicneolaíocht Ábhar 

(Adhmad) 
75 1 399 475 67.3% 

Miotalóireacht 19 0 302 321 45.5% 

Grafaic Theicniúil 87 17 408 512 75.2% 

Teicneolaíocht 19 0 302 321 45.5% 

      

An Ardteistiméireacht       

Staidéar Foirgníochta 70 3 391 464 67.7% 

Grafaic Dheartha agus 

Chumarsáide 
85 18 368 471 68.8% 

Innealtóireacht 23 1 301 325 47.4% 

Teicneolaíocht 19 12 61 92 13.4% 

      

An Ardteistiméireacht 

Fheidhmeach  
     

Innealtóireacht 9 0 85 95 33.1% 

Staidéar Grafaice agus Tógála 27 1 128 156 54.4% 

Teicneolaíocht 4 2 19 25 8.7% 
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Aguisín 3: Sampla de chairt ghnóthachtála 

Catagóirí 
50–59% 

(Leibhéal 1) 
60–69% 

(Leibhéal 2) 
70–79% 

(Leibhéal 3) 
80–100% 

(Leibhéal 4) 

Eolas agus Tuiscint – Eolas sainábhair a fhaightear i ngach cúrsa (eolas), agus tuiscint ar an mbrí 
agus ar an tábhacht lena mbaineann (tuiscint) 

 Déanann an scoláire na nithe seo: 

Eolas ar an ábhar 
(m.sh., fíricí, 

trealamh, 
téarmaíocht, 

ábhair) 

léiríonn sé 
eolas teoranta 

ar an ábhar 

léiríonn sé 
roinnt eolais 
ar an ábhar 

léiríonn sé 
cuid mhór 
eolais ar 
an ábhar 

léiríonn sé 
eolas 

cuimsitheach 
ar an ábhar 

Tuiscint ar an 
ábhar 

(m.sh. nósanna 
imeachta, 

coincheapa 
teicneolaíochta, 

próisis, caighdeáin 
tionscail)  

léiríonn sé 
tuiscint theoranta 

ar 
an ábhar 

léiríonn sé 
roinnt tuisceana 

ar 
an ábhar 

léiríonn sé 
cuid mhór 
tuisceana 

ar an ábhar 

léiríonn sé 
tuiscint 

chuimsitheach ar 
an ábhar 

Smaointeoireacht – Úsáid as próisis agus/nó scileanna smaointeoireachta criticiúla agus cruthaithí 

 Déanann an scoláire na nithe seo: 

Úsáid as 
scileanna pleanála 
(m.sh. an fhadhb a 

aithint, 
acmhainní agus 

straitéisí 
a roghnú, 
sceidealú) 

baineann sé leas 
as scileanna 

pleanála agus 
éifeachtacht 

theoranta á léiriú 
aige 

baineann sé leas 
as scileanna 

pleanála agus 
roinnt 

éifeachtachta á 
léiriú aige 

baineann sé leas 
as scileanna 

pleanála agus 
cuid mhór 

éifeachtachta á 
léiriú aige 

baineann sé leas 
as scileanna 

pleanála agus 
ardleibhéal 

éifeachtachta 
á léiriú aige 

Úsáid as 
scileanna 
próiseála 

(m.sh. anailís agus 
léamh a dhéanamh 
ar eolas, réasúnú, 
réitigh a ghiniúint 

agus a 
mheas, teacht ar 

chonclúidí) 

baineann sé leas 
as scileanna 

próiseála agus 
éifeachtacht 

theoranta á léiriú 
aige 

baineann sé leas 
as scileanna 

próiseála agus 
roinnt 

éifeachtachta á 
léiriú aige 

baineann sé leas 
as scileanna 

próiseála agus 
cuid mhór 

éifeachtachta á 
léiriú aige 

baineann sé leas 
as scileanna 

próiseála agus 
ardleibhéal 

éifeachtachta 
á léiriú aige 

Úsáid as próisis 
smaointeoireachta 
criticiúla/cruthaithí 
(m.sh. próisis maidir 

le 
cinnteoireacht, 

dearadh 
agus réiteach 
fadhbanna) 

baineann sé leas 
as 

próisis 
smaointeoireachta 
criticiúla/cruthaithí 
agus éifeachtacht 

theoranta 
á léiriú aige 

baineann sé leas 
as 

próisis 
smaointeoireachta 
criticiúla/cruthaithí 

agus roinnt 
éifeachtachta 
á léiriú aige 

baineann sé leas 
as 

próisis 
smaointeoireachta 
criticiúla/cruthaithí 

agus 
cuid mhór 

éifeachtachta 
á léiriú aige 

baineann sé leas 
as 

próisis 
smaointeoireachta 
criticiúla/cruthaithí 

agus 
ardleibhéal 

éifeachtachta 
á léiriú aige 
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Aguisín 4: Príomhscileanna na Sraithe Sóisearaí 
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