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Réamhfhocal 
Tá an-áthas orm an tuarascáil seo, Tuarascáil an Phríomhchigire, a 
chur i láthair thar ceann Chigireacht na Roinne Oideachais. Cuirtear 
anailís agus machnamh ar fáil ann ar cháilíocht an tsoláthair 
oideachais i scoileanna agus i suíomhanna oideachais eile in Éirinn le 
linn na tréimhse 2016 go 2020. Breithnítear sa tuarascáil na torthaí ó 
obair chigireachta, chomhairleach agus thaighde a rinne cigirí na 
Roinne Oideachais i raon comhthéacsanna oideachais, lena n-áirítear 
bunscoileanna, scoileanna speisialta, iar-bhunscoileanna, an clár 
Cúraim agus Oideachais na Luath-Óige (COLÓ), ionaid oideachais 
agus cineálacha eile soláthair oideachais. Cuimsíonn sé freisin obair 
na suíomhanna oideachais le linn thréimhse COVID-19 – tréimhse ina 
raibh dúshlán gan fasach do leanaí agus do dhaoine óga, dá 
dtuismitheoirí, do shuíomhanna oideachais agus do gach duine a 
bhfuil baint acu leis an oideachas in Éirinn. 

Thar an tréimhse 2016 go 2020, tháinig forbairt ar an gcóras oideachais in Éirinn ar bhealaí 
éagsúla mar a léirítear sna caibidlí a leanas. Agus, cosúil le córais oideachais ar fud an 
domhain, chuaigh oideachasóirí i ngleic leis na dúshláin a bhaineann le freastal ar riachtanais 
foghlama agus folláine leanaí agus daoine óga le linn scoileanna agus suíomhanna a bheith 
dúnta de bharr phaindéim COVID-19.   

Léirítear go soiléir sa tuarascáil seo go bhfuil leanaí agus daoine óga inár scoileanna, ár n-
ionaid oideachais agus i suíomhanna eile oideachais, lena n-áirítear suíomhanna 
luathfhoghlaim agus luathchúraim (LFC), ag baint tairbhe mhór as scileanna agus tiomantas 
cleachtóirí oideachais i dtéarmaí tacaíochta don fhoghlaim agus don fholláine. Cé nach bhfuil 
aon chóras foirfe agus, mar a léirítear sa tuarascáil seo freisin, go bhfuil gnéithe ar leith dár 
gcóras a dteastaíonn forbairt uathu sa ghearrthéarma agus sa mheántéarma, is féidir linn a 
bheith bródúil as cáilíocht an oideachais a chuirtear ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga inár 
scoileanna, i suíomhanna LFC agus i suíomhanna eile oideachais atá san áireamh sa tuarascáil 
seo. Go deimhin, tá na torthaí dearfacha maidir le caighdeáin oideachais in Éirinn mar atá 
leagtha amach agam léirithe freisin i mbearta cáilíochta náisiúnta agus idirnáisiúnta, agus 
déantar tagairt dóibh sa tuarascáil seo freisin. 

Is cuid lárnach de dhearbhú cháilíocht an tsoláthair oideachais in Éirinn í an chigireacht. Tá 
fócas na cigireachta ar fheabhsú foghlama agus folláine leanaí agus daoine óga a chur chun 
cinn, agus ar spriocanna cothromais agus ionchuimsithe a chur chun cinn, níos tábhachtaí inniu 
ná riamh, go háirithe agus muid ag déileáil le tionchar COVID-19 ar eispéiris oideachais agus 
saoil níos leithne dár leanaí agus daoine óga. Cuirtear torthaí na cigireachta a eascraíonn as 
obair na Cigireachta i láthair chun na spriocanna náisiúnta oideachais agus na spriocanna 
ionchuimsithe agus cothromais a bhfuil oideachasóirí agus lucht déanta beartas in Éirinn ag cur 
rompu, a chur chun cinn.  

Ní bheadh tuarascáil mar seo indéanta, ar ndóigh, gan obair thiomanta na mílte múinteoirí, 
oideoirí luathbhlianta, ceannairí scoile agus suíomhanna, cúntóirí riachtanas speisialta agus 
foirne coimhdeacha a oibríonn lenár ndaoine óga. Léirítear inti freisin obair dheonach agus 
ionchur na ndaoine a bhainistíonn scoileanna agus suíomhanna ar fud na tíre. Tacaíonn raon 
leathan seirbhísí agus gníomhaireachtaí tacaíochta lena gcuid oibre, chomh maith le hobair 
agus ceannaireacht oifigigh na Roinne agus lucht déanta beartais. Is pribhléid é do chigirí cur 
leis an iarracht seo. Tá súil agam féin agus ag mo chomhghleacaithe sa Chigireacht gur féidir 
linn, trí oibriú le gach duine a bhfuil baint acu leis, trí mheasúnú agus tuairisciú a dhéanamh go 
cothrom agus go hoibiachtúil ar cháilíocht an tsoláthair sin do na soláthraithe iad féin, d’Airí 
agus dá Ranna, agus don phobal, tacú le córas oideachais na hÉireann chun leanúint le 
foghlaim ardchaighdeáin a chur ar fáil don ghlúin seo agus do na glúnta leanaí agus daoine óga 
amach anseo. Ba mhaith liom freisin mo bhuíochas a ghabháil leis na leanaí agus na daoine 
óga uile lena n-oibrímid thar na suíomhanna uile a ndéanaimid meastóireacht orthu. Is mór a 
fhoghlaimímid ó bhur rannpháirtíocht linn; agus tá an-luach san aiseolas a fhaighimid uaibh faoi 
conas mar is féidir an córas oideachais a fheabhsú agus déanann sé sin difríocht. 
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Is é an cuspóir coiteann atá againn ná eispéiris foghlama agus saoil gach linbh agus gach duine 
óig a fheabhsú. Tá súil agam go gcuirfidh an tuarascáil seo leis an sprioc sin.  

Harold Hislop 
Príomhchigire 
Márta 2022 
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CNACL              Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta an Linbh  

CNBBOS                 Cumann Náisiúnta na mBord Bainistíochta san Oideachas Speisialta   

CNC                         Creat Náisiúnta Cáilíochtaí  
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CNCM                     An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta 

CNIM                        An Clár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí  

CNOS                      An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

CNPLP                      Cumann Náisiúnta na bPríomhoidí agus na Leas-Phríomhoidí 

CNTB                     Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí Bunscoile  

CNTIB                      Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí Iar-bhunscoile  

CO                           Corpoideachas 

COBÁC                      An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath 

COGG                    An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta 

COLÓ                Cúram agus Oideachas Luath-Óige 

COO                         Cigireacht Oideachais agus Oiliúna  

CPÁÓI                       Comhpháirtíochtaí Áitiúla Óige Ildánach 

CPPAL                      Córas Próiseála Pátrúnachta ar Líne  

CRS                         Cúntóir Riachtanas Speisialta  

CSDWW               Clár Scoileanna Domhanda WorldWise 

CSPC               Cumann na Scoileanna Pobail is Cuimsitheacha  

CST                         Coimisiún na Scrúduithe Stáit 

CSTS                      Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh  

CTAÉ                     Comhoibriú Taighde Aclaíochta na hÉireann 

CTB                           Curaclam Teanga na Bunscoile 

CTDG                     Critéir agus Treoirlínte maidir le Dámhachtainí Gairmiúla 

DCCÉ                        Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann 

DEIS                      Comhionannas Deiseanna a Sheachadadh sna Scoileanna 

DTCEGSM        An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán 

ECFE                      Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta  

EDS                     Eagraíocht Dhomhanda Sláinte 

EOECNA              Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe 

ETIM                    Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic 

FAÉ                        Ag Fás Aníos in Éirinn  

FCÁT                       Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha 

LFC                     Luathfhoghlaim agus luathchúram 

FGL                       Forbairt Ghairmiúil Leanúnach  

FMS                         Féinmheastóireacht Scoile 

FSS                      Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

FTO                         Foras Taighde ar Oideachas 
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GCAT                       Gairmchlár na hArdteistiméireachta 

GDC                      Grafaic Dheartha agus Chumarsáide  

GFS                          Grúpa Feabhsúcháin Scoile  

GOCS                      Grúpa Oibre Ceannaireachta Scoile   

IAO                        Institiúidí Ard-Oideachais  

IB                         An Idirbhliain 

ICL                      Ionaid Coinneála Leanaí 

IFIÉ                Ionad Fáiltithe agus Ionduchtaithe Éigeandála 

ITES                     Institiúid Taighde Eacnamaíoch agus Sóisialta 

LCS                       Lárionad um Cheannaireacht Scoile 

LITOÉ                    Lárionaid Tacaíochta Oideachais Éireann  

LÓÉ                     Luath-Óige Éireann  

LPBÉ                       Líonra Phríomhoidí Bunscoile na hÉireann 

LSPB                      Laethanta Saoire Pearsanta Breise 

LTBTL   Leanaí agus Tuismitheoirí ag Bain Taitnimh as Léitheoireacht 

MFS         Monatóireacht ar Fheabhsú Scoileanna 

M.Oid.                       Máistreacht san Oideachas 

MG.Oid.                     Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas 

MSRB                        Measúnú Seomra Ranga-Bhunaithe 

MSU                   Meastóireacht Scoile Uile 

MSU-BCF                  Meastóireacht Scoile - Uile Bainistíocht, Ceannaireacht agus Foghlaim 

MSU-Coig                  Meastóireacht Scoile Uile Coigeartaithe 

NA              Na Náisiúin Aontaithe 

NAMER                   Measúnacht Náisiúnta ar Léitheoireacht Bhéarla agus ar Mhatamaitic  

NSU                         Neamhord de chuid Speictream an Uathachais 

NTI                        Nua-Theanga Iasachta 

OCG                         An tOideachas Caidrimh agus Gnéasachta 

OÉG                          Ollscoil na hÉireann, Gaillimh 

OÉG                          Ollscoil na hÉireann, Gaillimh 

OFI                     Oideachas um Fhorbairt Inbhuanaithe 

OL                         Ollscoil Luimnigh  

OMN                          Ollscoil Mhá Nuad 

OSCE                      Oideachas Sóisialta, Comhshaoil agus Eolaíoch  

OSD                       Oideachas Saoránachta Domhanda  

OSPS                      Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte 
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OSSP                    Oideachas Saoránach Sóisialta agus Polaitiúil  

OTM                         Oideachas Tosaigh Múinteoirí 

PCC                         Paireacht Cumhacht Ceannaigh 

PIRLS                      Staidéar ar Dhul Chun Cinn i Litearthacht Léitheoireachta Idirnáisiúnta 

PISA                          An Clár um Measúnú Mac Léinn Idirnáisiúnta 

POC                          Príomhoide Cúnta  

PSN                       Pobalscoileanna Náisiúnta  

RBOAOTNE              Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus 
Eolaíochta  

RCS                    Roinn Coimirce Sóisialaí 

RLCMLÓ                Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige 

RLSGC                 Rannpháirtíocht Leanaí i Spóirt agus i nGníomhaíocht Choirp  

ROM                       Rannóg Oideachais Múinteoirí 

RSO                         Riachtanais Speisialta Oideachais  

SNCL                        Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí 

SCS An tSamhail Um Chuimsiú Scoile  

SFATC                  Scéim Foghlama agus Tacaíochta COVID  

SFGM                       An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí 

SFSP                   Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá  

SLO                      Seirbhísí Leasa Oideachais  

SMEI                        Scoileanna a bhfuil Mórán Ealaíon Iontu  

SMLÓ                  Seirbhísí Meabhairshláinte do Leanaí agus d’Ógánaigh  

SNITR                      An Straitéis Náisiúnta Maidir le hIonchuimsiú Taistealaithe agus Romach  

SNSO                      An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais  

SRC                         An tSamhail um Rochtain agus Cuimsiú 

SSóM                         An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí  

STCF                       An tSeirbhís Tacaíochta Clár agus Foghlaimeoirí 

STOT                    Seirbhís Tacaíochta Oideachais Tusla 

STS                         Scrúdú an Teastais Shóisearaigh  

TBSP                    Scéim Theagmhála Baile, Scoile agus Pobail  

TCAO                      Tionscadail Chomhchaidrimh don Aos Óg  

TFC                         Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide  

TIMSS                   Treochtaí i Staidéir Idirnáisiúnta Matamaitice agus Eolaíochta 

TSSS                    Tacú le Soláthar Sábháilte Scolaíochta  

TTECO                    Taisclann Taighde Ealaíon agus Cultúir san Oideachas  
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ÚFIÉ                       Údarás Fuinnimh Inbhuanaithe na hÉireann 

USD                      Dollar na Stát Aontaithe 
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Caibidil 1 - Comhthéacs obair na cigireachta 
 

Príomheolas 

Comhthéacs 

 Is é Plean Gníomhaíochta don Oideachas (2016–2019) de chuid na Roinne, an creat 

beartais d’fhorbairtí reatha an chórais oideachais i scoileanna. 

 Is é Na Chéad Cúig (2019-2028) an creat beartais le haghaidh forbairtí reatha sa 

luathfhoghlaim agus luathchúram 

 Is téamaí lárnacha de straitéisí reatha na Roinne Oideachais iad folláine, 

ionchuimsiú, litearthacht, uimhearthacht, ETIM (STEM), foghlaim dhigiteach, 

nuatheangacha iasachta agus oideachas Gaeltachta 

 Tá sé mar aidhm ag an mBille Oideachais (Cairt Mac Léinn agus Tuismitheoirí) a 

foilsíodh in 2019 feabhas a chur ar an dóigh a dtéann scoileanna i ngleic le baill dá 

bpobal scoile. 

 Tá oibleagáidí nua tugtha isteach ag an gCoinbhinsiún um Chearta Daoine faoi 

Mhíchumas maidir le hionchuimsiú san oideachas 

 In 2018, bhi comparáid fhabhrach ag caiteachas poiblí na hÉireann ar oideachas le 

tíortha eile an ECFE 

o €965m i maoiniú a bhaineann le DEIS 

o €8.96bn i maoiniú a bhaineann le riachtanais oideachais speisialta 

o Caiteachas €77.2m ar chláir oideachais samhraidh 

o Caiteachas €133m ar fhorbairt ghairmiúil do mhúinteoirí 

o Caiteachas caipitil de €3bn ar scoileanna 

 Seachadadh 963 tionscadal tógála scoile 

 Seachadadh breis agus 100,000 buanáit scoile 

o €271m de chaiteachas ar mhionoibreacha 

 Luathfhoghlaim agus luathchúram 

o Tá fás suntasach tagtha i gcistiú don earnáil luathfhoghlama agus 

luathchúraim (LFC) 

o Leathnaíodh an clár um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige (COLÓ) ó 

bhliain amháin go dhá bhliain 

o Tá méadú ag teacht ar líon na n-oideoirí luathbhlianta sa chóras 

 Líon na bhfoghlaimeoirí/2021cláraíodh thart ar 105,000 leanbh ar an gclár COLÓ 

o In 2020/2021, cláraíodh thart ar 105,000 leanbh sa chlár COLÓ 

o Tá uasmhéid tagtha ar líon na bhfoghlaimeoirí ag leibhéal na bunscoile 

o Meastar go dtiocfaidh méadú ar líon na scoláirí ag an iar-bhunleibhéal go dtí 

2024/25 

Bliain Bunscolaíocht Iar-bhunscoileanna 

2016/2017 558,314 352,257 

2017/2018 563,459 357,408 

2018/2019 567,772 362,899 

2019/2020 567,716 371,450 

2020/2021 561,411 379,184 
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 Tá coibhneas na luathfhágálaithe scoile seasmhach  

 Tá méadú ag teacht ar líon na múinteoirí sa chóras 

 Tá an cóimheas foriomlán daltaí-múinteoirí fós níos airde ná meán an Eagraíocht Um 

Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE) 

 Tá raon gníomhartha á ndéanamh ag an Roinn chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 

soláthair múinteoirí 

 Tá dul chun cinn déanta maidir le hathstruchtúrú oideachas tosaigh múinteoirí 

 Seoladh cláir bhreise oideachais mhúinteoirí trí mheán na Gaeilge 

 Seoladh an Creat Cosán chun foghlaim ghairmiúil leanúnach múinteoirí a aithint agus 

a chur chun cinn 

 Theastaigh freagairtí tapa beartais agus caiteachas méadaithe de bharr phaindéim 

COVID-19 

 Bhí comhoibriú fairsing idir na geallsealbhóirí go léir riachtanach do phróiseas na 

nGrád Ríofa a cuireadh i bhfeidhm in ionad na hArdteistiméireachta in 2020 agus do 

phróiseas na nGrád Creidiúnaithe in 2021 

 D'oiriúnaigh an Chigireacht dóigheanna inar oibrigh sí le scoileanna le linn na 

paindéime 

Roinnt príomhtheachtaireachtaí  

 Tá méadú ag teacht ar an ról atá ag guth na scoláirí agus beartais á ndéanamh 

 Tá fás suntasach tar éis tarlú i gcaiteachas chun tacú le foghlaimeoirí a bhfuil 

riachtanais speisialta oideachais acu 

 Táthar ag tabhairt aghaidh ar dhúshláin a bhaineann le hearcú agus le coinneáil 

oideoirí luathbhlianta agus múinteoirí 

 Mhéadaigh an comhoibriú idir an Roinn agus geallsealbhóirí  go mór le linn na 

paindéime; tá féidearthachtaí ann é a fhorbairt a thuilleadh 
 

 

1.1 Réamhrá 
 

Is í ‘Feabhas na Foghlama do Chách’ an fhís a bhfuil sé mar sprioc ag Cigireacht na Roinne 

Oideachais a bhaint amach.  

 

Tugann an Chigireacht faoi mheasúnú agus faoi obair chomhairliúcháin i réimse suíomhanna, 

lena n-áirítear bunscoileanna, scoileanna speisialta agus meánscoileanna aitheanta, 

suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim, lárionaid oideachais agus suíomhanna eile 

oideachais. Bainimid leas as an bhfianaise a fhaighimid ó na cuairteanna a thugaimid ar na 

suíomhanna sin chun faisnéis a sholáthar maidir le cáilíocht an tsoláthair oideachais agus chun 

eispéireas foghlama níos fearr agus torthaí foghlama níos fearr a spreagadh don uile pháiste 

agus don uile dhuine óg. Tríd an rannpháirtíocht díreach le suíomhanna agus le scoileanna, 

agus trí fhianaise agus chomhairle a sholáthar chun bonn eolais a chur faoi bheartas agus faoi 

chleachtas, féachaimid le hacmhainn suíomhanna agus scoileanna a thógáil ionas go mbeidh 

siad ina n-eagraíochtaí foghlama a bheidh ag féinfheabhsú.  

 

Síos tríd an gcuid is mó den Tuarascáil seo ón bPríomhchigire, déantar cíoradh ar a bhfuil 

foghlamtha againn i dtaobh cháilíocht an tsoláthair oideachais ar fud an chórais oideachais le 

linn na tréimhse ó Mheán Fómhair 2016 go Nollaig 2020. Ón tús, áfach, tá tábhacht ag baint le 

roinnt de na treochtaí agus de na tosca a thabhairt faoi deara a raibh tionchar acu ar an gcóras 

oideachais in Éirinn le linn na tréimhse sin. Bhí tionchar ag na treochtaí agus na tosca sin ar an 
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gcomhthéacs ina raibh na scoileanna, na hionaid oideachais agus suíomhanna eile a 

ndéanaimid cigireacht orthu ag feidhmiú le linn na tréimhse sin.  

Sa chaibidil seo dírítear ar sé phríomhghné den chomhthéacs:  

 

 Forbairtí sa luathfhoghlaim agus luathchúram  

 Forbairt polasaí a bhaineann le bunoideachas agus iar-bhunoideachas 

 Caiteachas ar Oideachas 

 Treochtaí i rannpháirtíocht agus coinneáil 

 Múinteoirí agus gairm na múinteoireachta 

 Paindéim COVID-19 

 

Sna caibidlí ina dhiaidh seo tugtar breac-chuntas ar obair na Cigireachta agus ar an gcaoi a 

d’fhorbraíomar ár modhanna cigireachta mar fhreagairt do riachtanais dearbhaithe cáilíochta an 

chórais atá ag teacht chun cinn. 

 

1.2 Forbairtí sa luathfhoghlaim agus luathchúram 
 

Is ar an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige (RLCMLÓ) atá 

an fhreagracht bheartais maidir le hearnáil na luathfhoghlama agus an luathchúraim (LFC). Mar 

Chigireacht na Roinne Oideachais, tá ról dearbhaithe cáilíochta againn maidir le gnéithe 

oideachais i roinnt suíomhanna LFC. Ní dhéantar iarracht sa tuarascáil seo an earnáil LFC ná 

obair an RLCMLÓ maidir leis an earnáil sin a léiriú go hiomlán ach soláthraítear faisnéis 

chomhthéacsúil ábhartha a bhaineann leis an tréimhse 2016-2020 don earnáil LFC thíos. 

Soláthraíonn Caibidil 3 faisnéis shonrach ar na cigireachtaí atá dírithe ar oideachas a rinneadh i 

suíomhanna a sholáthraíonn an clár um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige (COLÓ). 1 

 

1.2.1 Polasaí agus leasuithe 

 

Shocraigh Na Chéad 5, straitéis Uile-Rialtais, an creat beartais d’fhorbairt na hearnála 

luathfhoghlama agus luathchúraim  

 

Is é an príomhchreat beartais a threoraíonn forbairt na hearnála LFC ná Na Chéad 5: Straitéis 

uile rialtais do Naíonáin, Leanaí Óga agus a dTeaghlaigh. Is plean deich mbliana é Na Chéad 5, 

a chlúdaíonn an tréimhse 2019-2028,  lena chinntiú go mbíonn eispéiris dhearfacha luatha ag 

gach leanbh agus go bhfaigheann siad tús maith sa saol. Tá sé tiomanta do mhórthionscnaimh 

maidir le saoire teaghlaigh, seirbhísí sláinte leanaí, tacaíochtaí tuismitheoireachta, pobail atá 

báúil le leanaí, agus seirbhísí LLF a chothú i measc raon leathan gníomhaíochtaí eile.  

 

 

                                                  

 

1 Is féidir tuilleadh faisnéise ar an earnáil LFC a phléann ar bhonn níos leithne agus go sonrach le LFC a fháil ar shuíomh 
Gréasáin na Roinne Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige (RLCMLÓ) 
(https://www.gov.ie/ga/eagraiocht/an-roinn-leanai-comhionannais-michumais-lanphairtiochta-agus-oige/) agus sa Phróifíl 
Bhliantúil Earnáil na Luathbhlianta, arna fhoilsiú ag Pobal thar ceann RLCMLÓ (ar fáil ag www.pobal.ie/research-
analysis/early-years). 

 

https://first5.gov.ie/home
https://first5.gov.ie/home
https://www.gov.ie/ga/eagraiocht/an-roinn-leanai-comhionannais-michumais-lanphairtiochta-agus-oige/
http://www.pobal.ie/research-analysis/early-years
http://www.pobal.ie/research-analysis/early-years
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Bhí an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige i gceannas 

ar chlár uaillmhianach athchóirithe san earnáil luathfhoghlama agus luathchúraim 

 

Le linn na tréimhse a chlúdaítear sa tuarascáil seo, bhí clár uaillmhianach athchóirithe ar bun 

san earnáil LFC, faoi stiúir na Roinne Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta 

agus Óige (RCLCMLÓ), ag obair i gcomhar le Ranna agus gníomhaireachtaí eile. Ó 2019 i leith, 

tá na hathchóirithe curtha chun cinn laistigh den chreat beartais dá bhforáiltear ag Na Chéad 5. 

Is aitheantas soiléir é an clár athchóirithe seo ar an luach a bhaineann le luathfhoghlaim agus 

luathchúram ar ardchaighdeán, ní hamháin do leanaí agus do theaghlaigh ach don tsochaí ina 

hiomláine. Áirítear leis na hathchóirithe seo: 

 
Figiúr 1.1: Príomhthionscnaimh agus foilseacháin luathfhoghlama agus luathchúraim 2016-2020 

 Síneadh an Clár Cúraim agus Oideachais na Luath-Óige (COLÓ) in 2016 agus 2018, 

ag cur dhá bhliain de réamhscolaíocht saor in aisce ar fáil do gach leanbh. 

 Tugadh isteach  an tSamhail um Rochtain agus um Chuimsiú (SRC)  in 2016, chun 

tacú le rochtain agus rannpháirtíocht bhríoch sa chlár COLÓ do leanaí faoi 

mhíchumas 

 Rialacháin nua do sheirbhísí LFC in 2016 (lena n-áirítear íoscheanglas cáilíochta a 

thabhairt isteach d’oideoirí luathbhlianta) agus síneadh ar an rialachán chuig cúram 

leanaí ar aois scoile den chéad uair in 2019 

 Tugadh isteach an Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí in 2019 

 Athbhreithniú ar an tsamhail oibriúcháin don earnáil, le bheith críochnaithe in 2022 

 

Leanadh den obair ar cuireadh tús léi ar na hathchóirithe seo san earnáil luathfhoghlama agus 

luathchúraim in 2020 ó shin agus leagadh an bonn le haghaidh samhail nua maoinithe le 

haghaidh LFC agus seirbhísí cúraim leanaí ar aois scoile2; foilsíodh plean chun tacú le hoibrithe 

LFC agus le hoibrithe um chúram leanaí ar aois scoile a ghairmiúlú tuilleadh 3; rinneadh 

socruithe chun pá agus coinníollacha oibrithe LFC a fheabhsú4; rinneadh pleananna do rialáil 

feighlithe leanaí neamhghaolta5; agus rinne an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt 

Eacnamaiochta (ECFE) tograí chun cáilíocht an tsoláthair LFC6 a neartú.  

                                                  

 

2 Samhail Mhaoiniúcháin 5 Ghrúpa Saineolaithe ar dtús (2021) Comhpháirtíocht ar son an Leasa Phoiblí: A New Funding 
Model for Early Learning and Care and School Age Settings- Report of the Expert Group to develop a new funding model for 
Early Learning and Care and School-Age Childcare (2021). Ar fáil ag :https://first5fundingmodel.gov.ie/publications-2/  
3Government of Ireland (2021) Nurturing Skills: The Workforce Plan for Early Learning and Care (ELC and School-Age 
Childcare (SAC), 2022-2028. Ar fáil ag: https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/97056-nurturing-skills-the-workforce-plan-for-early-
learning-and-care-elc-and-school-age-childcare-sac-2022-2028/ 
4 Mar shampla, bunaíodh Comhchoiste Saothair do Sheirbhísí Luathbhlianta in 2021. Féach 
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2021/si/292/made/en/print 
5 An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige (2021) An Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um 
Fheighlíocht Leanaí 2021-2028. Ar fáil ag: https://www.gov.ie/ga/feachtais/517fb-an-plean-gniomhaiochta-naisiunta-um-
fheighliocht-leanai/  
6 ECFE (2021) Strengthening Early Childhood Education and Care in Ireland: Review on Sector Quality. Ar fáil ag: 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/strengthening-early-childhood-education-and-care-in-ireland_72fab7d1-en 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/2459ee-early-childhood-care-and-education-programme-ecce/
https://aim.gov.ie/ga/
https://www.ncs.gov.ie/en/
https://first5fundingmodel.gov.ie/publications-2/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/97056-nurturing-skills-the-workforce-plan-for-early-learning-and-care-elc-and-school-age-childcare-sac-2022-2028/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/97056-nurturing-skills-the-workforce-plan-for-early-learning-and-care-elc-and-school-age-childcare-sac-2022-2028/
https://www.gov.ie/ga/feachtais/517fb-an-plean-gniomhaiochta-naisiunta-um-fheighliocht-leanai/
https://www.gov.ie/ga/feachtais/517fb-an-plean-gniomhaiochta-naisiunta-um-fheighliocht-leanai/
https://www.oecd-ilibrary.org/education/strengthening-early-childhood-education-and-care-in-ireland_72fab7d1-en
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1.2.2 Cistiú 

 

Tá méadú suntasach tagtha ar mhaoiniú an Rialtais don earnáil luathbhlianta  

Tá seirbhísí LFC agus um chúram leanaí ar aois scoile faoi úinéireacht agus á reáchtáil go 

príobháideach, agus oibríonn siad ar bhonn ‘neamhbhrabúis’ nó ‘ar bhonn brabúis’. Mar sin 

féin, tá méadú suntasach tagtha le blianta beaga anuas ar mhaoiniú an Rialtais don 

luathfhoghlaim agus luathchúram, atá á bhainistiú ag RLCMLÓ. Ó 2020, b'ionann maoiniú 

RLCMLÓ agus €638m suas ó €260m in 2015 (Tábla 1.1). In 2022, beidh an maoiniú ag €716 

milliún. Ní áirítear leis seo an caiteachas suntasach ar thacaíochtaí COVID-19 don earnáil, lena 

n-áirítear an Scéim Fóirdheontas Pá Fostaíochta. Tá Na Chéad 5 tiomanta do leibhéil maoinithe 

tuairim is €1 billiún a bhaint amach faoi 2028.  

Tábla 1.1: Leithdháiltí buiséid don Luathfhoghlaim agus Luathchúram agus do Chúram Leanaí ar Aois Scoile 

€m, 2015-2020 

Buiséid don 

Luathfhoghlaim 

agus do Chúram 

Leanaí ar Aois Scoile  

2015 

(€m) 

2016 

(€m) 

2017 

(€m) 

2018 

(€m) 

2019 

(€m) 

2020 

(€m) 

 260 344  464  485  574  638  

Foinse: Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige 

 

Nóta: Laghdaíodh go suntasach an  caiteachas a bhain go sonrach leis an earnáil in 2020  mar thoradh ar 

COVID-19, rud a d’fhág dúnadh sealadach agus rannpháirtíocht laghdaithe i suíomhanna LFC agus um chúram 

leanaí ar aois scoile. Ní léiríonn an tábla thuas tacaíochtaí uile-Rialtais in 2020 tríd an Scéim Fóirdheontas Pá 

Sealadach agus an Scéim Fóirdheontas Pá Fostaíochta. 

 

1.2.3 An Clár um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige 

 

Tá gach páiste incháilithe i dteideal leas a bhaint as suas le dhá bhliain acadúla iomlána 

ar an gclár um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige (COLÓ) 

 
Cé go dtacaíonn scéimeanna maoinithe RLCMLÓ le rannpháirtíocht leanaí i suíomhanna LFC 
agus um chúram leanaí ar aois scoile ó 6 mhí d’aois go dtí 14 bliana d’aois, díríonn an 
tuarascáil seo ar thaithí leanaí sa chlár um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige (COLÓ), an 
soláthar LFC a ndearna Cigireacht na Roinne Oideachais cigireacht air le linn na tréimhse atá 
clúdaithe ag an tuarascáil seo. 

 

In 2010 seoladh an clár COLÓ trína dtairgtear 38 seachtain den oideachas luathfhoghlama 

agus luathchúraim do gach páiste. In 2016 agus arís in 2018, leathnaíodh an tairiscint don 

réamhscolaíocht saor in aisce agus, ó shin, is féidir le páistí an clár sin a thosú nuair atá siad 2 

bhliain agus 8 mí d’aois agus leas a bhaint as ar feadh dhá bhliain, ar an gcoinníoll nach sine 

iad ná 5 bliana agus 6 mhí d’aois nuair a thagann deireadh lena rannpháirtíocht sa chlár. 

 

Is é an COLÓ  an chéad eispéireas foirmiúil den luathfhoghlaim a thugtar do pháistí sula 

dtosaíonn siad sa bhunscoil. Tríd an gclár, cuirtear deiseanna tábhachtachta forbartha ar fáil do 

gach leanbh óg, go háirithe leanaí ó chúlraí atá faoi mhíbhuntáiste agus páistí a bhfuil 

míchumas acu. Tá glacadh 95% leis an gclár, agus beagnach 40% de theaghlaigh ar ioncam 

íseal a dúirt nach bhféadfaidis a bpáiste a chur ar an rolla do réamhscoil gan an clár sin a 

bheith ann. Ó bhí 2016 ann, táthar ag tabhairt tacaíochta do bhreis is 5,000 leanbh a bhfuil 

https://first5.gov.ie/home
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míchumas acu chun páirt a ghlacadh in LFC gach bliain tríd an Samhail Um Rochtain agus 

Cuimsiú (SRC). Sa chlárbhliain 2019/2020, bhí 4,398 seirbhís ar conradh chun an clár COLÓ a 

sholáthar go náisiúnta. In 2020/2021, cláraíodh thart ar 105,000 leanbh ar an gclár COLÓ (ag 

freastal ar a gcéad bhliain nó ar an dara bliain). 

 

Faoin am ar foilsíodh an tuarascáil seo, bhí pleananna i bhfeidhm chun athbhreithniú a 

dhéanamh ar an gclár COLÓ mar bhonn eolais dá fhorbairt bhreise agus mar réamhtheachtaí 

chun an clár a chur ar bhonn reachtúil agus teidlíocht uilíoch dhlíthiúil ar réamhscolaíocht a 

thabhairt isteach, ar aon dul le gealltanas sa Chéad 5.  

 

1.2.4 Oideoirí luathbhlianta 

 

Tá  líon na mball foirne ag fás atá ag obair i suíomhanna luathfhoghlama agus 

luathchúraim agus i suíomhanna um chúram leanaí ar aois scoile 

 

De réir Phróifíl Bhliantúil Earnáil na Luathbhlianta 2019/2020, bhí níos mó ná 30,880 ball foirne 

ag obair san earnáil LFC agus um chúram leanaí ar aois scoile ar fud na hÉireann in 2020. Is 

ionann é sin agus méadú 20% ar an líon measta in 2016 (25,6507). Cé go n-oibríonn formhór na 

foirne go díreach le leanaí, tá róil choimhdeacha ag cuid acu sa bhainistíocht, riarachán, 

lónadóireacht agus chothabháil. 

 

Príomhréimse fócais don earnáil LFC is ea deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí a 

sholáthar d’fhoirne LFC, lena chinntiú go mbíonn foghlaim leanaí ar ardchaighdeán 

 

Gealltar sa Chéad 5 go gcuirfear chun cinn gairmiúlacht fhórsa saothair an LFC, lena n-áirítear 

fórsa saothair faoi stiúir céimithe a bhaint amach faoi 2028, agus leagtar amach in  Nurturing 

Skills sraith gníomhaíochtaí chun an tiomantas seo a bhaint amach, chomh maith le tacaí don 

cheannaireacht agus don fhorbairt ghairmiúil leanúnach a neartú.  

 

Le linn na tréimhse ó 2016, tá an RLCMLÓ, ag obair i gcomhar leis an Roinn Oideachais agus 

raon gníomhaireachtaí lena n-áirítear an tSeirbhís Náisiúnta um Fhorbairt Cáilíochta in Better 

Start agus an CNCM, tar éis tacaíochtaí don fhorbairt ghairmiúil leanúnach a neartú de réir a 

chéile. I measc na mbeart, tá soláthar tacaíochtaí meantóireachta agus oiliúna do sheirbhísí 

LFC trí Better Start, an Tionscnamh Náisiúnta Síolta Aistear, oiliúint i gcosaint leanaí, agus raon 

tacaíochtaí oiliúna laistigh den Samhail um Rochtain agus Cuimsiú (SRC) chun tacú le 

cleachtas ionchuimsitheach.  

 

Tháinig méadú ar leibhéal na gcáilíochtaí san fhórsa saothair luathfhoghlama agus 

luathchúraim 

 

Tá leibhéal na gcáilíochtaí san fhórsa saothair LFC ag ardú go seasta, le tacaíocht ó raon 

tionscnamh RLCMLÓ. Mar chuid de Rialacháin nua in 2016, tugadh isteach cáilíocht íosta ag 

Leibhéal 5 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (CNC). Tacaíonn maoiniú RLCMLÓ freisin le 

hoideoirí luathbhlianta uas-sciliú go cáilíocht leibhéal 7 agus 8. Soláthraíonn RLCMLÓ 

íocaíochtaí caipitíochta níos airde do sheirbhísí COLÓ le príomhoideoirí (ar a dtugtaí ‘ceannairí 

seomra’ roimhe seo) a bhfuil cáilíochtaí ábhartha leibhéal 7/8 acu. Ó 2017 i leith, thacaigh Ciste 

                                                  

 

7 Foinse: Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige 

https://www.pobal.ie/programmes/learner-fund/
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na bhFoghlaimeoirí le 2,761 oideoirí luathbhlianta leis an gcostas a bhaineann le céimeanna 

ábhartha a dhéanamh8. D’ardaigh céatadán na n-oideoirí luathbhlianta le cáilíocht LLC ag 

leibhéal 7 nó ní b’airde ó 12% in 2012 go 34% in 20219. Ag an am céanna, tá an Roinn 

Oideachais agus an QQI i gceannas ar phróisis chun caighdeáin na gcáilíochtaí ag leibhéil 5 go 

8 a ardú. 

 

1.2.5 Tacaíocht don ionchuimsiú 

 

Seoladh an An tSamhail um Rochtain agus Cuimsiú in 2016 chun a chinntiú gur féidir le 

leanaí faoi mhíchumas rochtain a fháil ar an gclár COLÓ 

 

Seoladh an An tSamhail um Rochtain agus Cuimsiú (SRC) in 2016, faoi stiúir RLCMLÓ ar 

bhonn idir-rannach agus idir-gníomhaireachta. Tá an tsamhail tacaíochta seo atá dírithe ar 

leanaí deartha chun a chinntiú gur féidir le leanaí faoi mhíchumas rochtain a fháil ar Chlár 

COLÓ. Is í an aidhm atá ag an samhail sin soláthraithe LFC a chumhasú d’fhonn eispéireas 

ionchuimsitheach a sholáthar agus a chinntiú gur féidir le gach leanbh incháilithe páirt bhríoch a 

ghlacadh i gclár COLÓ agus leas a bhaint as cúram agus oideachas luathbhlianta atá ar 

ardchaighdeán.  

 

Cuimsíonn SRC tacaíochtaí uilíocha agus spriocdhírithe araon. Freagraíonn na tacaíochtaí a 

chuirtear ar fáil do riachtanais an linbh sa chomhthéacs réamhscoile, agus ní gá diagnóis. Tá 

tacaíochtaí uilíocha, lena n-áirítear oiliúint foirne, ceaptha chun cultúr níos ionchuimsithí a 

chruthú i suíomhanna LFC. Nuair nach leor tacaíochtaí uilíocha chun freastal ar riachtanais 

linbh aonair, tá tacaíochtaí spriocdhírithe ar fáil, lena n-áirítear sainchomhairle (trí Better Start) 

agus maoiniú le haghaidh breis foirne agus trealaimh. Mar chuid de SRC, tacaíonn RLCMO 

freisin le suíomhanna LFC trí fhorbairt ghairmiúil leanúnach a sholáthar, lena n-áirítear: Clár 

LINC, clár ceannaireachta don ionchuimsiú a sholáthraíonn oiliúint do ról comhordaitheora an 

ionchuimsithe i ngach suíomh COLÓ, chun cleachtas ionchuimsitheach a threorú agus cultúr 

ionchuimsitheach a leabú; oiliúint éagsúlachta, comhionannais agus cuimsithe; chomh maith le 

Hanen, Lámh  10, agus clár ríomhfhoghlama próiseála céadfach. 

 

Ó tugadh isteach an tSamhail um Rochtain agus Cuimsiú (SRC) in 2016, tá méadú seasta ar 

líon na seirbhísí agus ar líon na leanaí a fhaigheann tacaíocht spriocdhírithe. In 2016/2017, 

tugadh tacaíocht do 1,283 suíomh LFC agus 2,486 leanbh faoi SRC. ( In 2019/2020, tugadh 

tacaíocht do 2,428 seirbhís faoi SRC i dtaca le 5,708 páiste11.  

 

Tá tús curtha le meastóireacht ar SRC agus tá sé le bheith críochnaithe in 2022. Gealltar sa 

Chéad 5, ag brath ar thorthaí meastóireachta agus forbairtí ábhartha eile, breathnú ar 

fheabhsuithe ar, agus/nó ar shíneadh, SRC chuig, mar shampla, gach seirbhís LFC, gach 

seirbhís um chúram leanaí ar aois scoile agus/nó leanaí a bhfuil riachtanais bhreise acu 

seachas míchumas. 

 

                                                  

 

8 Foinse: Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige 
9 Foinse: Government of Ireland (2021) Nurturing Skills: The Workforce Plan for ELC and SAC, 2022-2028, p.32. 
10 Córas lámhchomharthaí is ea Lámh a úsáideann leanaí agus daoine fásta a bhfuil míchumas intleachta agus riachtanais 
chumarsáide orthu in Éirinn. 
11 An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige agus Pobal (2021) Próifíl Bhliantúil Earnáil na 
Luathbhlianta 2019-2020. Ar fáil ag: https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/66671-annual-early-years-sector-profile-report-201920/ 
féach https://www.pobal.ie/research-analysis/early-years/. 

https://www.pobal.ie/programmes/learner-fund/
https://aim.gov.ie/ga/
https://lincprogramme.ie/
https://lincprogramme.ie/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/66671-annual-early-years-sector-profile-report-201920/
https://www.pobal.ie/research-analysis/early-years/
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Tá an RLCMO tiomanta do thacaíocht bhreise a sholáthar do shuíomhanna LFC chun 

tionchar an mhíbhuntáiste luath a mhaolú  

 

Léiríonn sonraí12 maidir le hionchuimsiú leanaí ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste i suíomhanna LFC 

agus um chúram leanai ar aois scoile , in 2020, gur thuairiscigh 18% de shuíomhanna go raibh 

leanbh amháin den Lucht Siúil ar ar a laghad ag freatsal ar an suíomh, agus thuairiscigh 9% de 

shuíomhanna go raibh leanbh Romach amháin ar a laghad ag freastal ar an suíomh. 

Thuairiscigh 69% de shuíomhanna go raibh ar a laghad leanbh amháin acu nach raibh Béarla 

ná Gaeilge mar phríomhtheanga acu, agus ghlac 10,187 leanbh ón ngrúpa seo páirt sa chlár 

COLÓ in 2019-20.  

 

Mar sin féin, cé go nglacann thart ar 95% de na leanaí incháilithe go léir áit ar an gclár COLÓ, 

baineann céatadán níos ísle leanaí ó ghrúpaí socheacnamaíocha agus eitneacha ar leith leas 

as áit. Léiríonn sonraí13 do 2018/2019 a bhaineann le hiontrálaithe a thosaigh ar bhunoideachas 

éigeantach nár tháinig ach 73% ó chúlra eitneach Romaigh, 77% de Lucht Siúil na hÉireann 

agus 91.4% ó ghrúpaí eile, lena n-áirítear cúlraí measctha, ó shuíomh luath-óige14 i gcomparáid 

le 95% le cúlra bán eitneach Éireannach. Bhí éagsúlachtaí ann freisin de réir stádas DEIS na 

scoileanna; in 2018/2019, tháinig céatadán ní b’airde iontrálaithe ar ranganna naíonán 

sóisearach i scoileanna náisiúnta príomhshrutha neamh-DEIS (95%) ó shuíomh luath-óige i 

gcomparáid le hiontrálaithe i scoileanna náisiúnta príomhshrutha DEIS (91.6%). 

 

Tacaíonn an Scéim Náisiúnta um Chúram Leanaí15 leis an ionchuimsiú freisin, agus leibhéil níos 

airde fóirdheontais á soláthar do theaghlaigh ar ioncam níos ísle, agus trí shocruithe urraíochta 

a bhaineann le roinnt Ranna agus gníomhaireachtaí, soláthraítear áiteanna saor in aisce do 

theaghlaigh le leibhéil arda riachtanas. Ina theannta sin, tá RLMCO tiomanta do mheicníochtaí 

a fhorbairt chun tacaíochtaí breise a sholáthar do shuíomhanna LFC chun tionchar an 

mhíbhuntáiste luath a mhaolú nuair a bhíonn céatadán ard leanaí i mbaol bochtaineachta. Ó 

2020 i leith, tá pleananna curtha i bhfeidhm chun samhail tacaíochtaí a fhorbairt ag tógáil ar na 

moltaí atá leagtha amach in Comhpháirtíocht ar son an Leasa Phoiblí: Samhail Nua Mhaoinithe 

don Luathfhoghlaim agus Cúram agus do um Shuíomhanna do Leanaí ar Aois Scoile 

 

1.3 Forbairt polasaí: bunoideachas agus iar-

bhunoideachas 
 

Leag Plean Gníomhaíochta don Oideachas na Roinne 2016-2019 an creat d’fhorbairt 

beartais oideachais 

 

Sa Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2016-2019 de chuid na Roinne, leagtar amach an 

creat beartais foriomlán d’fhorbairt an chórais oideachais in Éirinn don tréimhse dá dtagraíónn 

an tuarascáil. Bhí sé mar sprioc ag an bplean sin go mbeadh an tseirbhís oideachais agus 

oiliúna in Éirinn ar an gceann ab fhearr san Eoraip faoi 2026. Le creat an Phlean 

                                                  

 

12 Foinse: Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige 
13 Foinse: Bunachar Sonraí Bunscoile Ar Líne na Roinne Oideachais 2018/2019 
14 D’fhéadfadh suíomh luath-óige a bheith ina “shuíomh cúram leanaí, suíomh a sholáthraíonn oideachas réamh-bhunscoile, 
clár luath-thosaithe nó scoil shóisearach a bhaineann leis an mbunscoil”. 

15 Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ag https://www.gov.ie/ga/feachtais/63372-an-sceim-naisiunta-curaim-leanai/. 

https://first5fundingmodel.gov.ie/publications-2/
https://first5fundingmodel.gov.ie/publications-2/
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/c49471-none/
https://www.gov.ie/ga/feachtais/63372-an-sceim-naisiunta-curaim-leanai/
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Gníomhaíochta don Oideachas, cuimsíodh pleananna bliantúla mionsonraithe a fhorbairt agus 

tuairiscí ráithiúla foráis agus athbhreithniú deiridh bliana a fhoilsiú.  

 

Mar chuid den Phlean Gníomhaíochta 2016-2019, sheol an Roinn Oideachais réimse 

tionscnamh náisiúnta agus chuir sí béim nach beag ar na hábhair Eolaíochta, Teicneolaíochta, 

Innealtóireachta agus Matamaitice (ETIM), ar an gcruthaitheacht, ar an teicneolaíocht 

dhigiteach, ar an oideachas um fhorbairt inbhuanaithe agus ar an bhfolláine. Tríd na 

príomhstraitéisí sin a thabhairt isteach, tugadh aghaidh ar roinnt limistéar ina raibh gá le forbairt 

curaclaim. Bhí sé ina dhúshlán do scoileanna, áfach, roinnt straitéisí a chur i bhfeidhm go 

comhuaineach taobh istigh de thréimhse sách gairid.  

 

Tugadh cistiú suntasach don bhonneagar agus don oideachas Gaeltachta, agus don bhforás a 

rinneadh ar an gcuraclam nua agus ar na sonraíochtaí ábhair ar leibhéal na bunscoile agus na 

hiar-bhunscoile.   

 

D’fhoilsigh an Roinn Oideachais roinnt cáipéisí agus straitéisí tábhachtacha 

 

Le linn na tréimhse 2016-2020, d’fhoilsíodh an Roinn Oideachais roinnt cáipéisí agus straitéisí 

tábhachtacha (Fíor 1.3). Bhí cáipéisí beartais agus straitéise foilsithe ag Ranna eile Rialtais 

agus tá tionscnaimh curtha ar bun ag na Ranna sin a raibh impleachtaí tábhachtacha ag baint 

leo maidir leis an soláthar oideachais (Fíor 1.4). Le linn na tréimhse sin, rinneadh dul chun cinn 

ar fheidhmiú na mbeartas agus na straitéisí a bhí foilsithe roimhe sin, mar atá, An Straitéis 

Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020 agus an Straitéis Náisiúnta maidir le hOideachas um 

Fhorbairt Inbhuanaithe, 2014-2020 (I gcaibidil 9 soláthraítear faisnéis maidir leis an dul chun 

cinn a rinneadh i dtaca le feidhmiú na Straitéise Náisiúnta maidir le OFI).  

 

Sna cáipéisí a foilsíodh le linn na tréimhse 2016-2020 leagadh béim ar an ngá le soláthar 

oideachais a fhorbairt a d’fhoirfeadh do riachtanais na ndaoine óga a bhí ag athrú agus 

gealltanas le héisteacht le guth na bhfoghlaimeoirí maidir le príomhghnéithe ceapadh beartas 

maidir leis an oideachas. Leis na cáipéisí nua straitéise agus leis an athbhreithniú ar cáipéisí a 

bhí ann cheana, léiríodh gealltanas athnuaite chun tacú le folláine na bhfoghlaimeoirí agus lena 

chinntiú go bhforbraíonn siad na cumais is gá sa litearthacht agus san uimhearthacht, sna 

hábhair STEM, san fhoghlaim dhigiteach agus sna nuatheangacha iasachta. Bhí tiomantas na 

Roinne agus an Rialtais do chur chun cinn na Gaeilge le feiceáil i bhfoilsiú An Polasaí um 

Oideachas Gaeltachta in 2017 agus leis na gníomhartha sonracha maidir le múineadh roinnt 

ábhar trí Ghaeilge i scoileannaBéarla a cuireadh san áireamh sa  Plean Gníomhaíochta 2018-

2022  mar a bhaineann leis an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030. Le foilsiú plean nua 

Comhionannas Deiseanna i Scoileanna a Sheachadadh (DEIS) in 2017 agus An Plean DEIS 

2017, leagadh béim freisin ar thiomantas athnuaite na Roinne chun feabhas a chur ar thorthaí 

oideachais do leanaí agus do dhaoine óga atá i mbaol an mhíbhuntáiste agus an eisiaimh 

shóisialta is mó. Bhí impleachtaí tábhachtacha ag imeachtaí eile amhail bunú Éire Ildánach in 

2017 agus seoladh na An Straitéis Náisiúnta maidir le Rannpháirtíocht na bPáistí agus na 

nDaoine Óga sa Chinnteoireacht a seoladh in 2019 ar an soláthar oideachais i dtaca leis an 

gcruthaitheacht a chur chun cinn agus i dtaca le guth na ndaltaí a chur san áireamh. Bhí cur 

chun cinn ghuth na leanaí agus na ndaoine óga  ina phríomhcheist don Roinn agus don 

Chigireacht i bhforbairt na mbeartas agus an chleachtais le linn na tréimhse 2016-2020. Áirítear 

leo freisin straitéisí agus creataí polasaí uile-Rialtais amhail Torthaí Níos Fearr Todhchaí Níos 

Gile: Creatlach an Pholasaí Náisiúnta do Leanaí agus do Dhaoine Óga 2014-2020  agus Na 

Chéad 5: Straitéis Rialtais le haghaidh Naíonán, Leanaí  Óga agus a dTeaghlaigh 2019-2028 a 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8668db-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8668db-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d22ede-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d22ede-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/5e8c1d-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/5e8c1d-none/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/plean-gniomhaiochta-2018-go-2022/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/plean-gniomhaiochta-2018-go-2022/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/an-straiteis-20-bliain-don-ghaeilge-2010-2030/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/e91b5-plean-deis-2017/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/e91b5-plean-deis-2017/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9128db-national-strategy-on-children-and-young-peoples-participation-in-dec/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9128db-national-strategy-on-children-and-young-peoples-participation-in-dec/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/775847-better-outcomes-brighter-futures/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/775847-better-outcomes-brighter-futures/
https://first5.gov.ie/
https://first5.gov.ie/
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raibh tionchar acu freisin ar bheartas agus ar sholáthar oideachais le linn na tréimhse 2016-

2020.  

 

Bhí impleachtaí nach beag ar cháilíocht an chúraim agus an tsoláthair sna scoileanna ag dhá 

shraith d’fhoilseacháin le linn na tréimhse 2016-2020. Foilsíodh an chéad sraith in 2016, Ag 

Breathnú ar an Scoil Againne 2016: Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna agus Ag Breathnú ar 

an Scoil Againne 2016: An Creat Cáilíochta d'Iarbhunscoileanna. Ba iad sin na chéad chreataí 

iomlána cáilíochta riamh do scoileanna na hÉireann agus cuireadh fáilte roimh a bhfoilsiú ar fud 

an chórais oideachais. Leo sin, leagadh amach den chéad uair riamh sraith caighdeán i dtaca le 

teagasc agus foghlaim agus i dtaca le ceannaireacht agus bainistíocht don chóras scolaíochta.  

 

Le linn 2016 agus 2017, thug an Roinn faoi athbhreithniú forleathan ar a nósanna imeachta i 

dtaca le cosaint leanaí i dteannta leis na páirtnéirí oideachais. Foilsíodh Nósanna Imeachat um 

Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-Bhunscoileanna mar thoradh air seo i mí na 

Nollag 2017, nuair a chuir an tAire um Leanaí agus Gnóthaí Óige tosach feidhme ag an Acht 

um Thús Áite do Leanaí, 2015. Cuireadh le doichte na tacaíochta do agus monatóireacht ar 

chosaint leanaí i scoileanna agus suíomhanna leis na nósanna imeachta nua. 

 
Figiúr 1.3: Príomhthionscnaimh agus príomhfhoilseacháin na Roinne Oideachais 2016-2020 

  Seoladh Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016, Creat Cáilíochta do 

Bhunscoileanna agus Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016, Creat Cáilíochta 

d’Iar-bhunscoileanna i mí Dheireadh Fómhair 2016: Leis na creataí cáilíochta sin, 

soláthraíodh sraith caighdeán soiléir insainithe chun tuiscint chomhroinnte a chur 

chun cinn i dtaobh cháilíocht an teagaisc agus na foghlama agus cáilíocht na 

ceannaireachta agus na bainistíochta i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna 

agus chun plé a chur chun cinn ina dtaobh freisin. Dá réir sin, saincheapadh iad chun 

cur le measúnú inmheánach (féinmheastóiraecht scoile) agus le measúnú seachtrach 

(cigireacht scoile). 

 Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhuncoileanna agus d’Iar-

bhunscoileanna 2017: Leis na nósanna imeachta sin tugadh treoir agus comhairle 

d’údaráis scoileanna agus do phearsanra scoile i dtaca lena ndualgais reachtúla a 

chomhlíonadh faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015, agus i dtaca le feidhmiú na 

treorach dea-chleachtais mar a leagtar amach in Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta 

do Chosaint agus do Leas Leanaí  (2017). Le linn na tréimhse dá dtagraíonn an 

tuarascáil seo, thug an Chigireacht comhairle faoi na Nósanna Imeachta seo mar aon 

le  meastóireacht agus tuairisciú a dhéanamh  ar a  gcur i bhfeidhm ar raon bealaí 

thar na samhlacha cigireachta ar fad i mbunscoileanna agus ar iar-bhunscoileanna.  

 An Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020 (agus pleananna gníomhaíochta 

bliantúla 2017 – 2019): Leagadh amach fís shoiléir leis an Straitéis Dhigiteach chun 

teicneolaíocht dhigiteach a chomhtháthú le cleachtais teagaisc, foghlama agus 

measúnaithe i scoileanna thar threimhse cúig bliana. Chun a feidhmiú a chur chun 

tosaigh, tugadh tacaíocht don straitéis trí phleananna gníomhaíochta bliantúla in 

2017, 2018 agus 2019. Rinne an Chigireacht measúnú trasearnála ar úsáid na 

teicneolaíochta digití sna suíomhanna LFC, sna bunscoileanna agus sna hiar-

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d1884a-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d1884a-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d1884a-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d1884a-none/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/13ad08-none/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/13ad08-none/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/d1b594-children-first/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/d1b594-children-first/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d1884a-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d1884a-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d1884a-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d1884a-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/nosanna-imeachta-um-chosaint-leanai-do-bhunscoileanna-agus-iar-bhunscoileanna-2017/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/nosanna-imeachta-um-chosaint-leanai-do-bhunscoileanna-agus-iar-bhunscoileanna-2017/
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/36/enacted/en/html
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/d1b594-children-first/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/d1b594-children-first/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8668db-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8668db-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8668db-none/
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bhunscoileanna in 201916. Tráth scríofa na tuarascála seo, táthar tar éis tús a chur le 

próiseas comhairliúcháin i gcomhair Straitéis Dhigiteach nua a fhorbairt do 

Scoileanna. 

 An Straitéis Náisiúnta um Litearthacht agus um Uimhearthacht (2011-2020): 

Athbhreithniú Eatramhach 2011-2016: Spriocanna Nua 2017-2020 Leagadh fís 

d’fhonn caighdeáin a ardú i suíomhanna luathfhoglama agus luathchúraim agus i 

scoileanna sa Straitéis Náisiúnta: Litearthacht agus Uimhearthacht don Fhoghlaim 

agus don Saol 2011-2020. Soiléiríodh sa Tuarascáil um Athbhreithniú Eatramhach 

2011-2016, a foilsíodh in 2017, cé gur baineadh amach gnóthachtálacha suntasacha 

sa litearthacht, go raibh gá ann fós feabhas a chur ar an ngnóthachtáil san 

uimhearthacht agus aghaidh a thabhairt ar an mbearna idir gnóthachtáil foghlaimeoirí 

i scoileanna ina raibh an dlús ab airde míbhuntáiste agus foghlaimeoirí i scoileanna 

eile. Chuir an Tuarascáil gníomhaíochtaí agus spriocanna tosaíochta chun cinn ar 

measadh iad a bheith riachtanach chun gnóthachtáil na bhfoghlaimeoirí a fheabhsú 

san uimhearthacht agus chun príomhthosaíochtaí eile a chur chun cinn amhail 

aghaidh a thabhairt ar mhíbhuntáiste oideachasúil, foghlaimeoirí ardghnóthachtála a 

chumasú chun barr a gcumas a bhaint amach, litearthacht Gaeilge agus tríd an 

nGaeilge a fheabhsú agus scileanna litearthachta digití na bhfoghlaimeoirí a bhreisiú. 

 Foilsíodh An Ráiteas Polasaí Folláine agus Creat Cleachtais  ag an Roinn in 2018 

agus athnuadh é in 2019. Leis an Ráiteas Polasaí foráladh sainmhíniú ar an 

bhfolláine, agus struchtúr uileghabhálach inar cuimsíodh obair a bhí ann cheana, a 

bhí leantach agus a bhí ag forbairt i réimse na folláine san oideachas. Bhí  taighde 

agus  chleachtas idirnáisiúnta mar bhonn eolais ann mar aon leis an iliomad beartas 

agus treoirlínte ábhartha a bhí curtha ar fáil cheana do scoileanna agus d’ionaid 

oideachais; lena n-áirítear Aistear: an Creat Curaclaim Luath-Óige, curaclam 

Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte (OSPS) ag an mbunleibhéal, agus Clár 

Folláine na Sraithe Sóisearaí ag leibhéal na hiar-bhunscoile. Sa Ráiteas Polasaí 

leagtar amach an uaillmhian agus an fhís go mbeadh cur chun cinn na folláine ag croí 

an éitis i ngach scoil agus i ngach ionad oideachais in Éirinn. Áiríodh an cuspóir ann 

go dtosódh an uile scoil ar phróiseas na folláine a chur i bhfeidhm faoi 2023. I 

bhfianaise thionchar COVID-19 ar ghníomhaíochtaí scoileanna, athraíodh an dáta sin 

go 202517. 

 An Ráiteas Polasaí um Oideachas STEM 2017–2026 agus an Plean 

Forfheidhmithe um Oideachas STEM 2017-2019: Leis an Ráiteas Polasaí um 

Oideachas STEM, foráltar do ghníomhaíocht chomhoibríoch idir an Roinn Oideachais 

agus páirtithe leasmhara eile. Tá sé mar acmhainn freisin do scoileanna agus do 

shuíomhanna sa phleanáil maidir le eispéireas ardchaighdeáin Eolaíochta, 

Teicneolaíochta, Innealtóireachta agus Matamaitice (ETIM) a sholáthar do leanaí 

agus do dhaoine óga ar gach leibhéal cumais. Bhí measúnú trasearnála ar fheidhmiú 

an phlean oideachais ETIM á dhéanamh ag an gCigireacht sna suíomhanna LFC, 

sna bunscoileanna agus sna hiar-bhunscoileanna in 201918. 

                                                  

 

16 An Roinn Oideachais agus Scileanna (2020) Foghlaim Dhigiteach 2020: Ag tuairisciú ar chleachtas i gComhthéacsanna 
Luathfhoghlama agus Luathchúraim, Bunscoile agus Iar-bhunscoile. Ar fáil ag https://www.gov.ie/en/publication/c0053-digital-
learning-2020-reporting-on-practice-in-early-learning-and-care-primary-and-post-primary-contexts/ 
17 I gCiorcláin na Roinne Oideachais 0018/2021, 0032/2021 agus 0033/2021 cuireadh comhairle ar scoileanna i dtaobh na 
gceanglas uasdátaithe. 
18 An Roinn Oideachais agus Scileanna (2020) Oideachas STEM 2020: Ag tuairisciú ar chleachtas i gComhthéacsanna 
Luathfhoghlama agus Cúraim, Bunscoile agus Iar-bhunscoile. Ar fáil ag: https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/065e9-oideachas-
stem-2020-ag-tuairisciu-ar-chleachtas-i-gcomhtheacsanna-luathfhoghlama-agus-luathchuraim-bunscoile-agus-iar-bhunscoile/. 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8e5d15-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8e5d15-none/
https://www.gov.ie/ga/feachtais/df9cd-follaine-san-oideachas/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/653157-none/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/653157-none/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/653157-none/
https://www.gov.ie/en/publication/c0053-digital-learning-2020-reporting-on-practice-in-early-learning-and-care-primary-and-post-primary-contexts/
https://www.gov.ie/en/publication/c0053-digital-learning-2020-reporting-on-practice-in-early-learning-and-care-primary-and-post-primary-contexts/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/065e9-oideachas-stem-2020-ag-tuairisciu-ar-chleachtas-i-gcomhtheacsanna-luathfhoghlama-agus-luathchuraim-bunscoile-agus-iar-bhunscoile/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/065e9-oideachas-stem-2020-ag-tuairisciu-ar-chleachtas-i-gcomhtheacsanna-luathfhoghlama-agus-luathchuraim-bunscoile-agus-iar-bhunscoile/
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 Foilsíodh Déanann Teangacha Nasc - Straitéis do Nuatheangacha Iasachta san 

Oideachas in Éirinn 2017-2026 agus Déanann Teangacha Nasc Plean 

Gníomhaíochta 2017-2022: Rinneadh an straitéis a fhorbairt i gcomhthéacs 

Ghníomh 1.6 de Phlean Gníomhaíochta na Roinne don Oideachas 2016-2019 a 

bhfuil sé mar sprioc aige foghlaimeoirí a chumasú chun cumarsáid a dhéanamh go 

héifeachtach agus a gcumas sna teangacha a fheabhsú. Tá sé mar sprioc ag an 

Straitéis seo, agus tacaíocht aici ón bPlean Forfheidhmithe chun roghnú teangacha 

iasachta a mhéadú i gcoitinne agus, go háirithe, líon na scoileanna ina dtairgtear dhá 

theanga iasachta nó níos mó a mhéadú agus líon na scoláirí atá ag glacadh dhá 

theanga i gcomhair scrúduithe stáit a mhéadú. In 2020, d’fhoilsigh an Chigireacht 

tuarascáil19 maidir le torthaí na gcigireachtaí ábhair i dtaobh teangacha iasachta a 

rinneadh idir Deireadh Fómhair 2016 agus Meán Fómhair 2019. Bhí mír sa tuarascáil 

maidir le heispéireas na leanaí, nach é an Béarla a dteanga dhúchais, i dtaca le 

teanga eile a fhoghlaim i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim agus i 

mbunscoileanna.  

  An Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 (2016): Ba é sin an chéad 

pholasaí faoi leith don Ghaeltacht i stair an stáit. Tá sé beartaithe go gcomhlíonfar an 

uaillmhian atá sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 chun úsáid na Gaeilge 

mar theanga labhartha a chaomhnú agus a leathnú.  Is é an sprioc uileghabhálach 

chun infhaighteacht an oideachais lán-Ghaeilge ar ardchaighdeán a chinntiú don uile 

dhuine óg atá ina chónaí sa Ghaeltacht agus, ar an gcaoi sin, chun tacú le húsáid na 

Gaeilge mar phríomhtheanga na dteaghlach agus na bpobal Gaeltachta. Go sonrach, 

tá sé mar aidhm ag an mbeartas a chinntiú go n-úsáideann líon leordhóthanach 

scoileanna agus suíomhanna LFC an Ghaeilge mar theanga chumarsáide agus 

teagaisc i ngach réimse den foghlaim (seachas Béarla agus teangacha eile), i ngach 

ceann de na Limistéir Pleanála Teanga sa Ghaeltacht (mar atá leagtha amach faoi 

Acht na Gaeltachta, 2012). 

 Sa Phlean DEIS 2017, a tháinig i gcomharba ar an bPlean Gníomhaíochta a seoladh 

in 2005, leagtar amach fís na Roinne maidir le hidirghabháil amach anseo i réimse an 

ionchuimsithe shóisialta i mbeartas an oideachais. Leis an bplean sin leagadh amach 

cuspóirí nua atá le baint amach i dtaca le feabhas a chur ar thorthaí do leanaí agus 

do dhaoine óga i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna, go háirithe dóibh siúd 

atá i bpobail atá i mbaol míbhuntáiste agus eisiaimh shóisialta. Tá tuilleadh faisnéise 

le fáil i gCaibidil 6 maidir leis an bplean sin agus leis an dul chun cinn atá déanta i 

dtaca lena fheidhmiú. 

 

 

Figiúr 1.4: Tionscnaimh agus foilseacháin ó ranna Rialtais eile a bhfuil tionchar acu ar sholáthar an 

oideachais 2016-2020 

 Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 agus an Plean Gníomhaíochta 2018-

2022  a théann léi. Ina measc sin áirítear gealltanas na Roinne chun an 

mhodheolaíocht a bhaineann leis an bhFoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga 

(FCÁT)20 a fhiosrú maidir le páirt-thumoideachas a chur i bhfeidhm i nGaeilge sna 

                                                  

 

19 An Roinn Oideachais agus Scileanna (2020) Nuatheangacha Iasachta: Tuairisc ar Cháilíocht an Chleachtais in Iar-
bhunscoileanna. Ar fáil ag: https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/nuatheangacha-iasachta-tuairisc-ar-chailiocht-an-chleachtais/ 
20 Leis an modh FCÁT, soláthraítear do ghnéithe den churaclam a sheachadadh i dteanga nach teanga teagaisc na scoile í. 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/dd328-languages-connect-irelands-strategy-for-foreign-languages-in-education-2017-2026/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/dd328-languages-connect-irelands-strategy-for-foreign-languages-in-education-2017-2026/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/e9865f-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/e9865f-none/
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/8429a9-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/5e8c1d-none/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/an-straiteis-20-bliain-don-ghaeilge-2010-2030/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/acht-na-gaeltachta-2012/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/b7c9fd-none/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/an-straiteis-20-bliain-don-ghaeilge-2010-2030/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/plean-gniomhaiochta-2018-go-2022/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/plean-gniomhaiochta-2018-go-2022/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/nuatheangacha-iasachta-tuairisc-ar-chailiocht-an-chleachtais/
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scoileanna agus sna suíomhanna luathbhlianta. Seoladh  tionscadal FCÁT trí bliana i 

Meán Fómhair 2019 a raibh sé mar sprioc aige cumas, muinín agus meon an 

fhoghlaimeora i leith na Gaeilge a fheabhsú i suíomhanna LFC lán-Bhéarla, i 

mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna. 

 Bunaíodh Éire Ildánach in 2017 tar éis rath Éire 2016, tionscnamh an Stáit chun 

comóradh céad bliain a dhéanamh ar Éirí Amach na Cásca. Is éard atá in Éire 

Ildánach ná clár cultúir agus folláine uile-Rialtais a mhairfidh cúig bliana a bhfuil sé 

mar sprioc aige daoine, áiteanna agus pobail a spreagadh agus a bhunathrú tríd an 

gcruthaitheacht. Tógtar an Clár ar na príomhthéamaí: Óige Chruthaitheach, Pobail 

Chruthaitheacha, Áiteanna Cruthaitheacha, agus Náisiún Cruthaitheach. 

 An Straitéis Náisiúnta maidir le Rannpháirtíocht na bPáistí agus na nDaoine 

Óga sa Chinnteoireacht 2015-2020: Ba é aidhm na straitéise a chinntiú go bhfuil 

guth ag leanaí agus daoine óga i dtaca leis an saol laethúil ar bhonn aonair agus i 

gcoitinne. Tá an straitéis faoi threoir agus faoi thionchar Choinbhinsiún na Náisiún 

Aontaithe ar Chearta an Linbh (CNACL) agus Cairt um Chearta Bunúsacha an AE21  

 Torthaí Níos Fearr: Todhchaí Níos Gile: Creatlach an Pholasaí Náisiúnta do 

Leanaí agus do Dhaoine Óga 2014-2020  (a seoladh in 2014): Ba é sin an chéad 

chreat um bheartas uileghabhálach náisiúnta do leanaí agus do dhaoine óga (idir 0 

agus 24 bliana d’aois). Tríd an gCreat Beartais glacadh modh uile-rialtais a bhí ag 

teacht le gealltanais an rialtais do leanaí agus do dhaoine óga le cúig thoradh 

náisiúnta deartha dó chun tacú le leanaí: bheith gníomhach agus sláintiúil; bheith ag 

déanamh dul chun cinn i ngach réimse foghlama agus forbartha; bheith sábháilte 

agus cosanta ón dochar; maidir le slándáil agus deis eacnamaíocha; bheith 

ceangailte, le go mbeidh ardmheas orthu agus iad ag cur leis an domhan. Leis sin, 

leagadh amach cuspóirí bunathraithe chun na torthaí sin a bhaint amach do leanaí 

agus do dhaoine óga.  

 Na Chéad 5: Straitéis Uile-Rialtais do Naíonáin, Leanaí Óga agus a dTeaghlaigh 

2019-2028 (a seoladh mí na Samhna 2018): Leagtar amach léarscáil sa straitéis uile-

Rialtais seo chun feabhas a chur ar shaol na naonán, leanaí óga agus a dteaghlach 

thar na deich mbliana atá romhainn. Tá sé mar aidhm aici a chinntiú go mbíonn 

eispéiris dhearfacha luatha ag gach leanbh agus tús maith sa saol. Leagtar amach 

léarscáil ann faoi choinne an athraithe agus na forbartha go ceann deich mbliana. 

Ceann de phríomhspriocanna na straitéise is ea an córas LFC a athchóiriú, lena n-

áirítear múnla nua maoinithe.  

 Tá sé mar chuspóir ag an Straitéis Náisiúnta maidir le hOideachas um Fhorbairt 

Inbhuanaithe 2014 – 2020, ar ceann de na príomhstraitéisí í atá mar bhun faoin 

bPlean Gníomhaíochta don Oideachas 2016 – 2019, a chinntiú go gcabhraítear tríd 

an oideachas leis an bhforbairt inbhuanaithe tríd an saineolas cuí, na meoin chuí, na 

scileanna cuí agus na luachanna cuí a thabhairt d’fhoghlaimeoirí agus do dhaoine 

óga lena spreagfar iad agus lena gcumasófar iad i rith a saoil chun a bheith ina 

saoránaigh eolacha ghníomhacha a bheidh ag gníomhú i leith todhchaí níos 

inbhuanaithe. Tá tuilleadh faisnéise maidir leis an straitéis sin le fáil i gCaibidil 9. 

 

 

                                                  

 

21 In 2021, foilsíodh an Straitéis Náisiúnta maidir le Rannpháirtíocht na bPáistí agus na nDaoine Óga sa Chinnteoireacht. 

https://www.creativeireland.gov.ie/ga/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9128db-national-strategy-on-children-and-young-peoples-participation-in-dec/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9128db-national-strategy-on-children-and-young-peoples-participation-in-dec/
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/775847-better-outcomes-brighter-futures/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/775847-better-outcomes-brighter-futures/
https://first5.gov.ie/
https://first5.gov.ie/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d22ede-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d22ede-none/
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Le forbairt an churaclaim sna scoileanna, áirítear feidhmiú céimneach Churaclam 

Theanga na Bunscoile agus feidhmiú leasuithe na Sraithe Sóisearaí 

 

Mar a luaitear thuas, seoladh roinnt cáipéisí straitéise le linn na tréimhse a raibh impleachtaí 

meántréimhseacha agus fadtréimhseacha acu i gcomhair sholáthar an churaclaim i réimsí ar 

nós na n-ábhar ETIM, na dTeangacha agus na Foghlama Digití. Níos neasaí, bhí 

bunscoileanna páirteach i bhfeidhmiú céimneach Churaclam Theanga na Bunscoile (CTB) a 

tosaíodh leis na ranganna ó Naíonáin Shóisearacha go dtí Rang a Dó le linn na scoilbhliana 

2016/17 agus a bhí ar fáil do gach leibhéal ranga le linn na bliana 2019/2020. Tá an struchtúr 

agus na sraitheanna céanna ag an CTB i gcomhair an Bhéarla agus na Gaeilge, agus tá sé 

saincheaptha do dhaltaí ar leibhéil uile chumais san uile bhunscoil: scoileanna ina múintear trí 

Bhéarla, scoileanna Gaeltachta, scoileanna lán-Ghaeilge, agus scoileanna speisialta.  

 

Ag leibhéal na hiar-bhunscoile, leanadh d’fheidhmiú céimnithe athruithe an churaclaim agus na 

measúnachta don tSraith Shóisearach, agus bhí sonraíochtaí leasaithe uile an churaclaim 

curtha i bhfeidhm do chohórt na scoláirí a thosaigh an tSraith Shóisearach i Meán Fómhair 

2019. Pléitear mionsonraí na n-athruithe sin ar an gcuraclam sna caibidlí atá le teacht, ach ba 

chóir go dtabharfaí faoi deara sa chás seo go raibh dúshláin feidhmithe ag baint leis an dá 

shraith d’athruithe araon agus go raibh infheistíocht i bhforbairt ghairmiúil múinteoirí ag teastáil. 

 

Táthar tar éis comhairliúchán forleathan a dhéanamh maidir le creat reachtúil a fhorbairt 

lena bhforálfaí cairt mac léinn agus tuismitheoirí 

 

Chuaigh an Roinn i ngleic le comhairliúchán forleathan maidir le creat reachtúil a fhorbairt lena 

bhforálfaí cairt mac léinn agus tuismitheoirí le linn na tréimhse dá dtagraítear sa tuarascáil seo. 

Ba é deireadh na hoibre sin foilsiú an Bhille Oideachais (Cairt Mac Léinn agus Tuismitheoirí) 

2019, i Meán Fómhair 2019. Agus é seo á scríobh, táthar ag leanúint ar aghaidh tríd an 

bpróiseas reachtúil sa Dáil leis an mBille a bhfuil an Seanad tar éis é a fhaomhadh. Táthar ag 

súil le go n-athainmneofar an Bille Oideachais (Cairt an Phobail Scoile). 

 

Is é príomhaidhm na reachtaíochta beartaithe seo ná feabhas a chur ar an dói.gh a dtéann 

scoileanna i ngleic le baill pobail scoileanna lena n-áirítear leanaí agus daoine óga, a 

dtuismitheoirí agus baill foirne na scoile. Ceanglaítear ar gach scoil Cairt a bheith i bhfeidhm 

acu. Ceann de phríomhchoincheapa an bhille ná an gá do scoileanna dul i gcomhairle le daltaí, 

tuismitheoirí agus ball foirne maidir le pleananna, beartais agus gníomhaíochtaí aonair a 

bhaineann leis an scoil. Tráth a n-achtófar an reachtaíocht, tosófar an obair maidir le treoirlínte 

na cairte náisiúnta a fhorbairt i gcomhar leis na páirtnéirí oideachais. Beidh na treoirlínte sin 

saincheaptha le haghaidh cúnamh a thabhairt do scoileanna maidir leis an dóigh a dtéitear i 

gcomhairle le leanaí agus daoine óga i scoileanna, mar aon lena dtuismitheoirí agus le baill 

foirne scoile, an dóigh a n-iarrtar aiseolas uathu agus an dóigh a bhfreagraítear dóibh.  

 

Leis an gCairt tá sé beartaithe go neartófar rannpháirtíocht na dtuismitheoirí, na leanaí agus na 

ndaoine óga sna scoileanna.  

 

Cruthaíodh dualgais nua maidir leis an ionchuimsiú san oideachas nuair a d’fhaomhaigh 

Rialtas na hÉireann An Coinbhinsiún ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas (CCDM) 

 

Glacadh le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe (NA) maidir le Cearta an Duine faoi Mhíchumas 

in 2006 agus bhí sé sínithe ag Éirinn in 2007. Dhaingnigh an Rialtas an Coinbhinsiún go 

foirmiúil in Aibreán 2018 agus chuir Éire an chéad tuarascáil dá cuid i dtaca lena feidhmiú i mí 

https://www.oireachtas.ie/ga/bills/bill/2019/67/
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na Nollag 2020. Thug an tuarascáil ar dhul chun cinn achoimre ar fhorbairtí thar raon réimsí 

sochaíocha, lena n-áirítear an t-oideachas. Ina measc seo bhí tabhairt isteach agus forbairt na 

Samhla um  Rochtain agus Cuimsiú,  tacaíochtaí do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta 

oideachais acu i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim, tabhairt isteach na Samhla 

um Chuimsiú Scoile agus tabhairt isteach chlár nua Baitsiléir Oideachais (múinteoireacht 

bunscoile) do scoláirí bodhra. 

Nuair a dhaingnigh Rialtas na hÉireann an CCDM cruthaíodh dualgais nua dúinn agus 

athdhearbhaíodh gealltanais fhadtréimhseacha maidir le modh ionchuimsitheach sa chóras 

oideachais againn. Leo sin áiríodh soláthar comhréitigh ‘réasúnta’ sna scoileanna agus 

ionchuimsiú na bhfoghlaimeoirí a raibh míchumais acu sa ghnáthchóras oideachais. Anuas air 

sin, le hAirteagal 24 (2) den CCDM ceanglaítear ar Stáit 22gur féidir le páistí rochtain a fháil ar 

oideachas ionchuimsitheach, ardchaighdeáin agus saor in aisce ar bhonn cothrom le daoine 

eile sna pobail ina gcónaíonn siad23.  

 

Tá an gá a bhaineann le bheith níos ionchuimsithí molta ag an gCoiste NA atá freagrach as 

monatóireacht a dhéanamh ar chórais oideachais a oibríonn córais atá cosúil le córas na 

hÉireann. D’aithin an Coiste NA go dteastaíonn achar ama lena leithéid d’athrú a chur i 

bhfeidhm agus ghlac sé leis an gcoincheap a bhaineann le baint amach forchéimnitheach 

chuspóir an bheartais le himeacht aimsire.  

 

1.4 Caiteachas i mbunscoileanna agus in iar-

bhunscoileanna 
 

Tá fás tagtha ar chaiteachas iomlán na hÉireann ar an mbunoideachas agus ar an iar-

bhunoideachas 

 

Tá fás leanúnach tar éis teacht ar chaiteachas foriomlán na hÉireann ar oideachas bunscoile 

agus iar-bhunscoile idir 2016 agus 2018 mar a léirítear i dTábla 1.4 thíos. Thar thréimhse an dá 

bhliain, tháinig méadú €1.1bn, nó 16.5% ar chaiteachas sna trí hearnáil sin, tháinig méadú 

13.2% ar chaiteachas na bunscolaíochta agus tháinig méadú 15.3% ar chaiteachas na hiar-

bhunscolaíochta. Sna cáinaisnéisí is déanaí, cuireadh breis acmhainní ar fáil do scoileanna 

lena n-áirítear na mílte post breise mar Chúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna) a 

sheachadadh, caipitíocht mhéadaithe sna scoileanna, tacaíochtaí feabhsaithe do 

cheannaireacht na scoileanna, agus sceideal foirne breisithe sna bunscoileanna.  

 

Tábla 1.4: Caiteachas poiblí ar an oideachas €m, 2016 – 2018* 

 2016 

(€m) 

2017 

(€m) 

2018 

(€m) 

Iomlán an chaiteachais phoiblí ar an 

oideachas 

9,955 10,420 11,062 

                                                  

 

22Na Náisiúin Aontaithe, Coinbhinsiún um Chearta Daoine faoi Mhíchumas (CRPD), Airteagal 24 Oideachas, Ar fáil ag: https:// 
/www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-24-education.html 
23 Is tíortha iad páirithe stát a dhaingnigh an conradh idirnáisiúnta nó a d’aontaigh leis an gconradh idirnáisiúnta. 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-24-education.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-24-education.html
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ina n-áirítear 

Bunscoileanna  

 

3,345 

 

3,606 

 

3,785 

Iar-bhunscoileanna  3,026 3,219 3,490 

Iomlán do bhunscoileanna agus 

d’iar-bhunscoileanna 

6,371 6,825 7,275 

Foinse: Rannóg na Staitisticí, An Roinn Oideachais. 

 

*Ba é 2018 an bhliain is déanaí dá bhfuil caiteachas iomlán ar fáil. 

 

Mar chéatadán den chaiteachas poiblí iomlán, tá caiteachas foriomlán na hÉireann ar an 

oideachas go maith i gcomparáid leis na tíortha ECFE 

 

Mar chéatadán den chaiteachas poiblí iomlán d’fhan caiteachas poiblí na hÉireann ar an 
mbunscolaíocht sách seasta idir 2016 agus 2018, agus tháinig méadú air ó 4.4% chuig 4.5% le 
linn na tréimhse (Tábla 1.5). Tá sé sin go maith i gcomparáid le tíortha sanEagraíocht um 
Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE) áit a raibh 3.4% mar mheán le linn na 
tréimhse sin. I gcás na hearnála iar-bhunscolaíochta, tháinig méadú ar an gcaiteachas iomlán ó 
4% chuig 4.2%, figiúr atá cosúil le 4.4% arb é sin an meán ECFE. Ach, ba chóir go dtabharfaí 
faoi deara gur tharla an fás sin sa chaiteachas tráth a raibh fás tar éis teachtb ar éilimh i 
dtéarmaí líon na scoláirí agus tráth a rabhthas tar éis leathnú a dhéanamh ar an soláthar do 
scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta acu. Mar a luafar níos deanaí sa mhír seo, níl Éire 
rómhaith i gcomparáid  leis na tíortha sin i dtaca le caiteachas in aghaidh an scoláire.  

Tábla 1.5: Caiteachas poiblí ar an oideachas bunscolaíochta agus iar-bhunscolaíochta mar chéatadán de 

chaiteachas iomlán an rialtais 2016–2018, €m  

  2016 2017 2018 

Caiteachas poiblí iomlán, €m 76,500 78,929 83,786 

Caiteachas bunscolaíochta mar %  4.4% 4.6% 4.5% 

Meán ECFE 3.4% 3.4% 3.4% 

Caiteachas iar-bhunscolaíochta mar % 4.0% 4.1% 4.2% 

Meán ECFE 4.5% 4.4% 4.4% 

Foinse:  ECFE (2021) Spléachadh ar an Oideachas (Education At a Glance) 2021: Táscairí ECFE. Ar fáil ag: 

https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/ 

 

Lean an Roinn ar aghaidh ag infheistiú sa chlár DEIS agus seoladh clár an Chiste Barr 

Feabhais Scoile-DEIS 

 

Is é an clár Comhionannas Deiseanna i Scoileanna a Sheachadadh (DEIS) príomhuirlis na 

Roinne chun aghaidh ar thabhairt ar mhíbhuntáiste oideachasúil. Lean an Roinn le 

hinfheistíocht shuntasach a thabhairt don chlár sin agus tháinig méadú ar an gcistiú idir 2016 

agus 2018. I Meán Fómhair 2017, áiríodh 79 scoil bhreise sa chlár agus uasghrádaíodh 30 scoil 

ó stádas Bhanda 2 chuig stádas Bhanda 1. Sannadh €5m breise chun na costais tosaigh a 

bhain leis sin a chlúdach in 2017, agus sannadh €10m breise ó 2018 ar aghaidh chun costais 

bhliantúla líon méadaithe na scoileanna a chlúdach (Tábla 1.6). Seachas ionchuimsiú 

scoileanna nua in 2017, bhí líon na scoileanna ar an gclár DEIS gan athrú a bheag nó a mhór ó 

2005 agus 2017. Sa bhliain acadúil 2019/20 bhí an clár DEIS ar fáil in 891 scoil agus iad ag 

freastal, a bheag nó a mhór, ar 185,000 scoláire.  
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Le linn na tréimhse 2016-2018, ba í an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (an Roinn Leanaí, 

Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige anois) a mhaoinigh an Clár 

Críochnaithe Scoilaíochta (CCS) agus ba í an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) a mhaoinigh Clár 

na mBéilí Scoile24. Is tacaíochtaí scoileanna DEIS iad an dá chlár araon. Seoladh an Ciste Barr 

Feabhais Scoileanna (CBFS) i mí na Samhna 2017 agus rinneadh méadú faoi dhó ar an gcistiú 

a cuireadh ar fáil do chláir nuálacha sna scoileanna DEIS faoi CBFS-DEIS idir 2018 agus 2019.  

 

Tábla 1.6: Cistiú a bhaineann le DEIS €m 2016-2020  

 

2016  

(€m) 

2017 

(€m) 

2018 

(€m) 

2019 

(€m) 

2020 

(€m) 

Caiteachas foriomlán ar 

DEIS (RO)  110 115 125 125 

 

125 

Ciste Barr Feabhais 

Scoileanna TADA TADA 0.3 0.6 

 

0.4 

Clár Críochnaithe Scoile 

(RLGÓ) 24.7 24.7 24.7 24.7 

 

24.7 

Clár na mBéilí Scoile 

(RCS)25 36.9 46.6 49.2 54.3 

 

53.5 

Foinse: An Roinn Oideachais 

 

Leanadh le fás suntasach ar chaiteachas a bhain le riachtanais speisialta oideachais 

 

Le deich mbliana anuas tá fás suntasach tagtha ar an gcaiteachas ar Riachtanais Speisialta 

Oideachais (RSO) do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna. In 2020, ba é beagán thar €2 

bhilliún an caiteachas ón Roinn Oideachais, lena n-áirítear caiteachas do bhunscoileanna agus 

d’iar-bhunscoileanna, arb ionann é sin agus méadú 64% ó 2011, aníos ó €1.25 billiúin (Tábla 

1.7). Tháinig fás ar an gcaiteachas gach bliain ó 2016 go 2020 agus leis sin léiríodh méaduithe 

suntasacha ar an gcaiteachas do mhúinteoirí oideachais speisialta, do Chúntóirí Riachtanais 

Speisialta (CRSanna) agus don iompar scoile. In 2020, ba é beagán thar 19% caiteachas na 

Roinne ar RSO.  

 

Tábla 1.7: Caiteachas ar riachtanais speisialta oideachais 2016-2020 (€m)  

 2016 2017 2018 2019 2020 

 €m €m €m €m €m 

Múinteoirí 903.3 953.8 1,056.6 1,151.3 1,218.8 

CRSanna 428.3 478.1 520.3 564.4 613.7 

Iompar Scoile 83.5 91.8 107.6 120.9 117.6 

Breisoideachas (lena n-áirítear an Ciste 

Oiliúna Náisiúnta). 
47.4 47.1 46.3 43.7 42.8 

SNSO26 16.9 18.5 19.3 20.4 21.1 

CNOS 8.0 1127 13.0 14.1 14.2 

                                                  

 

24 In Eanáir 2021, aistríodh Seirbhísí Tacaíochta Oideachais Tusla, lena n-áirítear an Clár Comórtais Scoile (CCS), ó 
shainchúram an Aire RLGÓ chuig sainchúram an Aire Oideachais. 
25 Léiríonn na figiúirí seo caiteachas iomlán na Roinne Coimirce Sóisialaí ar Chlár na mBéilí Scoile. Tá an clár á thairiscint do 
gach scoil CCDS, ach folaíonn sé freisin soláthar do líon beag scoileanna nach bhfuil sa chlár CCDS mar shampla, tríd an 
gclár píolótach Béilí Scoile Te. 
26 Tacaíonn na seirbhísí síceolaíochta a sholáthraíonn SNSO le gach leanbh agus duine óg i scoileanna, lena n-áirítear iad 
siúd a bhfuil RSO acu. Is chun tacú le folláine na leanaí agus na ndaoine óga go léir a rinneadh leathnú na seirbhíse SNSO 
thar an tréimhse 2016-2020 go príomha, cé go raibh fócas ar leith orthu siúd a bhfuil RSO acu agus orthu siúd a 
fhreastalaíonn ar scoileanna CCDS. 
27 In 2017, leathnaigh an CNOS chun Múinteoirí Cuartaíochta, an tSeirbhís Tacaíochta um Oideachas Speisialta (STOS) 
agus an tSeirbhís Náisiúnta Tacaíochta Iompraíochta (SNTI) a chuimsiú. 
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Ciste do Mhic Léinn 3ú Leibhéil a bhfuil 

Míchumas acu 
7.6 9.8 10.1 11.1 7.8 

Caipitíocht Bhreise 10.4 8.2 8.9 9.3 10.00 

Deontais Ilghnéitheacha (Scrúduithe, 

AFIG, Trealamh srl.) 
18.2 18.1 13.4 13.9 7.8 

IOMLÁN 1,523.6 1636.4 1,795.5 1,949.2 2,053.6 

Foinse: An Roinn Oideachais 

 

Cuireadh cistiú ar fáil i gcomhair scoilbhliain bhreisithe le haghaidh na leanaí a bhfuil 
míchumas foghlama déine nó trom acu, nó a bhfuil Neamhord Speictrim Uathachais 
orthu; tháinig méadú suntasach ar leibhéal an chaiteachais in 2020 chun tionchar COVID-
19 a mhaolú 

 

Le linn na tréimhse 2016-2020, lean an Roinn de chistiú a thabhairt do Scéim Deontais don 

Chlár Soláthair Iúil. Tríd an tionscnamh seo, cuirtear cistiú ar fáil i gcomhair scoilbhliain 

bhreisithe le haghaidh na leanaí a bhfuil míchumas foghlama déine nó trom acu, nó a bhfuil 

Neamhord Speictrim Uathachais orthu. I dTábla 1.8 léirítear go raibh méadú suntasach ar an 

gcaiteachas le linn na tréimhse dá dtagraíonn an tuarascáil seo. Tharla an méadú ba shuntasaí 

in 2020 nuair a díríodh an cistiú breise ar thionchar COVID-19 a mhaolú agus ar thionchar 

dhúnadh na scoileanna ar fhoghlaim agus ar fholláine na leanaí a bhfuil NSU orthu a mhaolú. 

Tábla 1.8: Caiteachas ar Sholáthar Iúil 2016-2020, €m 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 €m €m €m €m €m 

Soláthar Iúil 12.6 13.6 15.1 15.5 20.4 

Foinse: An tAonad um Ionchuimsiú Sóisialta, An Roinn Oideachas 

 

In 2020, trí chistiú breise éascaíodh clár breisithe do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta 

acu agus do scoláirí sna scoileanna DEIS 

 

In 2020, chuir an Rialtas cistiú breise ar fáil chun clár breisithe a éascú do pháistí a bhfuil 

riachtanais speisialta acu agus do scoláirí sna scoileanna DEIS freisin. Bhí sé mar aidhm ann 

aghaidh a thabhairt ar cheisteanna a bhí ag na teaghlaigh maidir le caillteanas na n-uaireanta 

ionscoile agus foghlama do leanaí a raibh riachtanais speisialta acu agus dóibh siúd is mó a bhí  

i mbaol míbhuntáiste. Bhain 22,840 dalta san iomlán tairbhe as an scéim, ar chostas €20.4 

milliún.  

 

Athraíodh an Clár Soláthair Iúil chuig Soláthar an tSamhraidh 2020 – Ag Athcheangal leis an 

Oideachas lena n-áiríodh clár do pháistí a raibh riachtanais chasta oideachais speisialta acu. 

Leathnú suntasach a bhí sa chlár sin i dtaobh an Chláir Soláthair Iúil a bhí ann blianta roimhe 

sin agus leathadh na critéir cháilitheachta chun timpeall 9,000 páiste breise bunscoile a raibh 

riachtanais chasta acu a áireamh. Iarradh ar na scoileanna speisialta go léir agus ar na 

bunscoileanna go léir a raibh ranganna speisialta acu an soláthar samhraidh scoilbhunaithe a 

chur ar fáil dá gcuid daltaí. Cuireadh an soláthar baile-bhunaithe ar fáil i gcásanna nach raibh 

clár á chur ar fáil ag scoil áitiúil an pháiste nó nach raibh sé d’acmhainn ag scoil páiste a 

áireamh i gclár a pleanáladh don bhliain sin. Bhain 13,597 dalta leas as soláthar scoilbhunaithe 

nó as soláthar baile-bhunaithe faoin gclár RSO (Tábla 1.9).  

 

Chuir 214 scoil cláir uimhearthachta agus litearthachta ar fáil do 7,000 dalta. Bhain seachtó is a 

ceathair iar-bhunscoil CCDS leas as an gcistiú chun clár a sholáthar do 2,243 scoláire.  
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Tábla 1.9: Rannpháirtíocht sa Chlár Soláthair Samhraidh €m 2020 

  Rannpháirtíocht 2020 

Cláir  
Líon na 

Scoileanna  
Daltaí 

Caiteachas 

(€m)  

Uimhearthacht agus Litearthacht  214 7,000 1.0 

Bunaithe sna scoileanna CCDS 255 3,881 6.3 

RSO Baile-bhunaithe N/B 9,716 12.5 

Iar-bhunscoileanna CCDS  74 2,243 0.6 

Iomlán 543 22,840 20.4 

Foinse: An Roinn Oideachais 

 

Tháinig méadú ar an gcaiteachas iomlán d’fhorbairt ghairmiúil leanúnach do mhúinteoirí 

ó 2017. Le linn na paindéime COVID-19, tháinig laghdú ar an gcaiteachas poiblí ach bhí 

leibhéal an FGL ar aon dóigh leis an leibhéal  in 2019 

 

Maoinítear na cláir Forbartha Gairmiúla Leanúnaí (FGL) tríd an Rannóg Oideachais Múinteoirí 

de chuid na Roinne Oideachais faoi choinne múinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile de réir na 

dtosaíochtaí náisiúnta. Ó 2017, tháinig méadú ar an gcaiteachas chun teacht isteach agus 

feidhmiú na gcreataí nua curaclaim a éascú ar leibhéil na bunscoile agus na hiar-bhunscoile 

araon (Tábla 1.10).  

 

Mar thoradh ar phaindéim COVID-19, bogadh soláthar an FGL ar líne le linn 2020. Ní raibh 

tionchar aige sin ar leibhéal an FGL a cuireadh ar fáil, agus lean múinteoirí agus ceannairí 

scoileanna ag fáil rochtana ar imeachtaí rialta FGL agus ar réimse leathan de thacaíochtaí nua 

FGL a cuireadh ar fáil chun cúnamh a thabhairt do scoileanna le haistriú chuig an gcianteagasc 

agus chuig an gcianfhoghlaim. Bhí leibhéal an FGL a cuireadh ar fáil cosúil  2019. 

 

Ach, b’ionann bogadh chuig an soláthar ar líne den FGL agus laghdú sa chaiteachas in 2020, 

as siocair nárbh ann do na costais a bhaineann le soláthar an FGL ar bhonn duine le duine. 

Lena chois sin, tháinig laghdú suntasach ar mhéid an chaiteachais do chomhpháirtithe 

páirtaimseartha chun FGL duine le duine a sholáthar, agus ar chostais taistil, ar chostas liúntais 

chothaithe agus ar chostais choimhdeacha.  
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Tábla 1.10: Caiteachas iomlán28 ón Rannóg Oideachais Múinteoirí ar FGL múinteoirí, lena n-áirítear 

Ceannaireacht/RSO/Ionchuimsitheacht 

2016 2017 2018 2019 2020 

€m €m €m €m €m 

22.6 27.9 30.9 29.1 22.5 

Foinse: An Roinn Oideachais 

 

Bhí caiteachas suntasach caipitlíochta  ann chun scoileanna nua a thógáil agus chun 

tacú leis na hoibreacha feabhsúcháin i scoileanna atá ann cheana. Rinneadh clár 

píolótach iarfheistithe domhainfhuinnimh i bhfoirgnimh scoile níos sine  

 

Le linn na tréimhse 2016-2020, ba é trí bhilliún euro caiteachas iomlán na Roinne ar an gClár 
Tógála Scoile (Tábla 1.11). Le linn na tréimhse sin, seachadadh beagnach míle tionscadal 
tógála scoile agus cuireadh breis is 100,000 áit bhreise agus áit athchurtha bhuan ar fáil29 do 
scoláirí.  

  

Tábla 1.11 Caiteachas don Chlár Tógála Scoile 2016-2020 

Tréimhse Clár Tógála Scoile. 

Caiteachas iomlán 

€m 

Líon iomlán na dTionscadal 

Tógála Scoile a seachadadh 

Áiteanna buana scoláirí 

a seachadadh (áiteanna 

breise agus athchurtha) 

2016-

2020 

€3,000 963* Breis is 100,000 

Foinse: An Roinn Oideachais 

*Áirítear An Scéim ar Scála Mór agus um Chóiríocht Bhreise i líon na dtionscadal. 

** Áiteanna curtha ar fáil mar thoradh ar athchóiriú 

 

Le linn na tréimhse ó 2016 go 2020, bhí caiteachas de thimpeall €271 milliún faoi Scéim 

Mionoibreacha na Roinne a bhaineann le soláthar deontas do scoileanna go príomha ar 

mhaithe le hoibreacha feabhsúcháin ar scála beag d’fhoirgnimh agus do thailte scoileanna. Mar 

chuid den chaiteachas ar mhionoibreacha le linn na tréimhse sin áiríodh €130m mar chistiú 

breise a soláthraíodh in 2020 chun cabhrú le scoileanna le bainistiú agus feidhmiú na gcúinsí 

eisceachtúla a eascraíodh as COVID-19.  

Lena chois sin, le linn na tréimhse sin rinneadh dul chun cinn maidir le tacaíocht a sholáthar do 

chothabháil agus d’oibreacha ar scála ní ba lú do scoileanna a bhí ann cheana. Déantar cistiú a 

chur ar fáil do na hoibreacha sin tríd an Scéim Oibreacha Samhraidh agus tríd an Scéim 

Oibreacha Éigeandála faoi seach. Tríd an Scéim Oibreacha Samhraidh solathraíodh cistiú 

d’údaráis na scoileanna aonair chun dul i ngleic le hoibreacha tógála ar scála beag, agus tríd an 

Scéim Oibreacha Éigeandála soláthraítear cistiú d’oibreacha práinne do na scoileanna sin is mó 

a bhfuil acmhainní de dhíth orthu, bíodh sé mar thoradh ar chúinse éigeandála nó tar éis 

iarratas rollaithe a fháil ó dhalta/scoláire a bhfuil riachtanais speisialta aige.  

  

                                                  

 

28 Ní bhaineann an titim sa chaiteachas in 2020 le laghdú sna tacaíochtaí. D’eascair na coigiltí sin as an 
mbogadh go dtí an soláthar ar líne agus as an laghdú ar na costais a bhaineann leis an soláthar FGL ar líne 
mar shampla; taisteal agus liúntas cothaithe, costais choimhdeacha agus comhpháirtithe páirtaimseartha. 
29 Tagraíonn buan-áiteanna athsholáthair d’áiteanna a chuirtear ar fáil mar thoradh ar athchóiriú.  
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Le linn na tréimhse 2016-2020, rinneadh clár domhain aisfheistithe fuinnimh a reáchtáil ar 

bhonn píolótach. Bhí sé mar aidhm ag an gclár fuascailtí athchurtha a aithint agus a thástáil 

chun ídiú fuinnimh a laghdú agus chun éifeachtúlachtaí fuinnimh a bhaint amach i bhfoirgnimh i 

scoileanna níos sine. Tugadh faoin gclár píolótach faoi ‘chlár fionnachtaí’ cómhaoinithe i 

gcomhar le hÚdarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (ÚDIÉ), a raibh críochnú 39 

dtionscadal mar thoradh air. Tá an clár fionnachtaí ag soláthar eolais do chlár náisiúnta le 

haghaidh aisfheistiú fuinnimh scoileanna agus iar-bhunscoileanna ó 2023 ar aghaidh, mar a 

áiríodh sa Phlean Forbartha Náisiúnta. 

  

Le linn na tréimhse 2016-2020, sannadh roinnt cigireachtaí chun tacaíocht a thabhairt don 

Aonad Pleanála agus Tógála (PBU) i dtaobh mórthionscadail scoileanna a sheachadadh maidir 

le sceidil comhréiteach a chur le chéile agus maidir le cuairteanna suímh a stiúradh. Chomh 

maith leis sin sholáthraigh na cigirí a sannadh don PBU, comhairle maidir le forbairt dearaidh 

scoileanna d’fhonn tacaíocht bhreise a thabhairt don mhúinteoireacht agus don fhoghlaim agus 

d’fhonn iad a fheabhsú agus maidir le sonraíochtaí trealaimh a uasdátú lena chinntiú go bhfuil 

siad ábhartha do shiollabais nua amhail sonraíocht na Sraithe Sóisearaí don Chorpoideachas 

(COSS) agus Creat na Sraithe Sinsearaí don Chorpoideachas ar leibhéal na hiar-bhunscoile 

agus lena chinntiú go dtagann siad leis na rialúcháin reatha a bhaineann leis an tsláinte agus 

leis an tsábháilteacht.  

 

1.5 Treochtaí i rannpháirtíocht agus coinneáil 
 

tháinig laghdú ar líon na mbunscoileanna; tháinig méadú ar líon na n-iar-bhunscoileanna 

agus d’fhan líon na scoileanna speisialta mar a bhí 

 

Le linn na tréimhse Meán Fómhair 2016 go Nollaig 2020, tháinig laghdú de réir a chéile ar líon 

iomlán na mbunscoileanna, mhéadaigh líon na n-iar-bhunscoileanna agus d’fhan líon na 

scoileanna speisialta mar a bhí (Tábla 1.12).  Tháinig laghdú d’ocht gcinn ar líon iomlán na 

mbunscoileanna ó 3,115 in 2016 go 3,107 in 2020. Ba é ba chúis leis an laghdú ar 

bhunscoileanna le linn na tréimhse seo ná gur dúnadh scoileanna beaga le laghdú ar an líon 

rollaithe agus gur cónascadh scoileanna a bhí cóngarach dá chéile. Léiríonn an méadú de 19 

iar-bhunscoil le linn na tréimhse seo an t-ardú géar ar rolluithe ag an leibhéal seo. 

 

Tábla 1.12: Líon na mbunscoileanna, na scoileanna speisialta agus na niar-bhunscoileanna státmhaoinithe 

2016-2020 

Bliain Bunscoileanna Scoileanna speisialta 

(Tacaithe ag CNOS amháin) 

Iar-bhunscoileanna 

2016/2017 3,115 114 711 

2017/2018 3,111 114 715 

2018/2019 3,106 114 722 

2019/2020 3,106 114 723 

2020/2021 3,107 114 730 

Foinse: Rannóg na Staitisticí, An Roinn Oideachais. 

 

Tá líon na bpáistí ag buaicphointe sna bunscoileanna. Leanann líon na ndaltaí iar-

bhunscoile ag méadú 
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Shroich líon na ndaltaí i mbunscoileanna buaicleibhéal in 2018 (Tábla 1.13). In 2020, bhí 

561,411 dalta a cuireadh ar rolla na mbunscoileanna, 6,000 anuas i gcomparáid 2019 

(567,716). Meastar go dtitfidh rolluithe ag an leibhéal seo sna blianta amach romhainn agus 

d’fhéadfaí go sroichfidís 440,551 mar íosphointe in 2033 sula dtosóidh siad ag dul in airde ina 

dhiaidh sin. Tháinig méadú leanúnach ar líon na scoláirí sna hiar-bhunscoileanna le linn na 

tréimhse 2016-2020 agus meastar go leanfar den fhás seo go dtí 2024/202530.  

 

Tábla 1.13: Líon na bpáistí atá ar an rolla (lánaimseartha ar leibhéal na bunscoile/na hiar-bhunscoile) i 

scoileanna agus i suíomhanna a fhaigheann cúnamh ón Roinn 2016-2020 

Bliain Bunscoileanna  

(lena n-áirítear 

scoileanna speisialta) 

Iar-bhunscoileanna Ógtheagmháil 

2016/2017 558,314 352,257 N/B31  

2017/2018 563,459 357,408 3,091  

2018/2019 567,772 362,899 3,72532  

2019/2020 567,716 371,450  2,672 33 

2020/2021 561,411 379,184 N/B34 

Foinse: Rannóg na Staitisticí, An Roinn Oideachais. Féach freisin Feasachán Staidrimh 2020/21 agus Táscairí 
Oideachais d’Éirinn 2021 atá ar fáil ag: https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/055810-staitistici-
oideachais/#tuarascalacha-staidrimh-is-deanai 

 

Tá comharthaí ann a léiríonn go bhfuil tionchar ag an gClár COLÓ ar an aois a dtosaíonn 

páistí sa bhunscoil 

 

De réir na bhfigiúirí ón Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige 

(nó An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige mar a tugadh air roimhe seo), bhain 806,359 páiste 

leas as an gClár COLÓ faoi 2019. Faoi am sin, tháinig méadú ar chaiteachas ón Rialtas don 

chlár ó €104.9m go €285.5m sa bhliain.  

Tá comharthaí ann a léiríonn go bhfuil tionchar ag an gClár COLÓ ar an aois a dtosaíonn páistí 

sa bhunscoil. Tá méadú leanúnach ar aois na Naíonán Sóisearach le fiche bliain anuas, tá an 

méadú le blianta beaga anuas suntasach. Is dóichí gur mar gheall ar theacht isteach na scéime 

COLÓ in 2010 atá sé sin agus mar gheall ar an leathnú chuig dhá bhliain a tháinig air in 2016. 

Ar an iomlán, thit sciar na bpáistí ceithre bliana d’aois (nó ní b’óige) sna Naíonáin Shóisearacha 

ó 46.7 faoin gcéad in 2000 go dtí 16.9 faoin gcéad in 2020 (Tábla 1.14). Tá tionchair ag aois 

níos déanaí na bpáistí sa bhunscoil ar an aoisraon féideartha taobh istigh de ranganna agus ar 

chéimeanna éagsúla den scolaíocht. Tá impleachtaí aige i gcomhair ábhar agus sheachadadh 

an Churaclaim Bhunscoile 1999 a bhí ann roimh an gClár SOLÓ, go háirithe ar leibhéal na 

naíonán.  

Tábla 1.14: Aois na bpáistí sna Naíonáin Shóisearacha 

                                                  

 

30 An Roinn Oideachais agus Scileanna (2021) Réamh-mheastacháin maidir le Rollú Lánaimseartha ag Leibhéil na Bunscoile 
agus na hIar-bhunscoile 2021 – 2040. Ar fáil ag https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/projections/ 
31 Baintear rolluithe le hÓgtheagmháil as Seirbhís Tacaíochta Foghlaimeoirí don Chlár SOLAS (STFC). Ó tá an bunachar 
sonraí sin sách nua, níl sonraí na bliana 2016/17 ar fáil.  
32 D’fhreastail ceathrar de na daltaí sin go páirtaimseartha.  
33 D’fhreastail 271 de na scoláirí sin go páirtaimseartha agus d’fhreastail 84 díobh ar líne. 
34 Ba cheart go mbeadh na sonraí seo ar fáil i R2 2022 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/staitistici-oideachais/#latest-statistical-reports
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/staitistici-oideachais/#latest-statistical-reports
https://www.curriculumonline.ie/Primary/Curriculum/?lang=ga-ie
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/projections/
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Scoilbhliain Céatadán na bpáistí sna Naíonáin Shóisearacha a bhí ceithre 

bliana d’aois an 1 Eanáir sa chéad bhliain ar scoil dóibh 

2000/2001 46.7 

2010/2011 39.2 

2016/2017 27.3 

2018/2019 20.9 

2020/2021 16.9 

Foinse: An Roinn Oideachais (2021) Feasachán Staidrimh Iúil 2021. Ar fáil ag: 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/staitistici-oideachais/ 

 

Tá líon iomlán na luathfhágálaithe scoile sách seasta, ach níl feabhas tar éis teacht ar an 

mbearna choinneála idir na scoileanna DEIS agus na scoileanna nach bhfuil sa chlár 

DEIS 

 

Le linn na tréimhse dá dtagraítear sa tuarascáil seo, cúis spreagtha atá ann go bhfuil rátaí 

coinneála sách seasta fós (Tábla 1.15). Cé go bhfuil méadú ar líon na luathfhágálaithe scoile, tá 

méadú ar líon na rolluithe, dá bhrí sin tá líon iomlán na luathfhágálaithe scoile sách seasta fós. 

Le linn na tréimhse sin áfach, níl feabhas tagtha ar an mbearna choinneála i dtaca leis an 

Ardteistiméireacht idir na scoileanna DEIS agus na scoileanna nach bhfuil sa chlár DEIS.  

 

Tábla 1.15: Rátaí coinneála go dtí an Ardteistiméireacht (AT) 

Táscaire 2016 2017 2018 2019 202035 

Líon na luathfhágálaithe scoile: a thosaigh 

sa 5ú bliain ach nach ndearna an AT sa 6ú 

bliain 

2,417  2,486  2,639  2,823  2,438 

% Luathfhágálaithe scoile: a thosaigh sa 5ú 

bliain ach nach ndearna an AT sa 6ú bliain  
4.3%  4.4%  4.8%  4.9%  4.2% 

Rátaí coinneála in iar-bhunscoileanna DEIS 

(%) Déanamh na hArdteistiméireachta  
84.4%  85.0%  84.7%  83.8%  84.8% 

An bhearna sna rátaí coinneála: Iar-

bhunscoileanna DEIS i gcomparáid le hiar-

bhunscoileanna nach bhfuil sa chlár DEIS 

8.5%  8.5%  8.7%  9.3%  8.6% 

Foinse: Rannóg na Staitisticí, An Roinn Oideachais. Féach freisin Rátaí Coinneála Daltaí i Scoileanna Dara 

Leibhéil - Cohórt Iontrála 2014 https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/retention/; Táscairí Oideachais d’Éirinn 2021 ag 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/staitistici-oideachais/#tuarascalacha-staidrimh-is-deanai 

 

                                                  

 

35 Déantar an ráta coinneála in 2020 a thomhas mar an céatadán de dhaltaí a rinne an AT ó chohórt na n-iontrálacha 2014.  

 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/staitistici-oideachais/
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/retention/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/staitistici-oideachais/#latest-statistical-reports
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1.6 Múinteoirí 
1.6.1 Líon múinteoirí agus cóimheas le foghlaimeoirí 

 

Tá méadú ag teacht ar líon na múinteoiri sa chóras oideachais 

 

Tá méadú tagtha ar líon na múinteoirí trasna na n-earnálacha bunscoile agus iar-bhunscoile. Ó 

bhí 2016/17 ann, tá 2,935 múinteoir breise fostaithe i mbunscoileanna, arb ionann é sin agus 

méadú 8% (Tábla 1.16). Tá 4,466 múinteoir breise fostaithe in iar-bhunscoileanna, arb ionann é 

sin agus méadú 17%. Leis an bhfás sin i líon na múinteoirí léirítear go príomha an t-ardú i líon 

na bhfoghlaimeoirí. Mar a léirítear i dTábla 1.16, shroich rolluithe na bpáistí agus na ndaoine 

óga an buaicphointe in 2018 ar leibhéal na bunscoile agus táthar ag súil le go sroichfear 

buaicphointe in 2024 ar leibhéal na hiar-bhunscoile. Leis an ardú i líon na múinteoirí léirítear 

freisin sceideal soláthair foirne do scoileanna trína gcuirtear san áireamh soláthar na scoileanna 

nua, na scoileanna atá ag forbairt agus na scoileanna beaga, próiseas na n-achomharc 

soláthair foirne, agus próiseas leithdháilte na múinteoirí (rud atá bunaithe ar rolluithe na scoile 

ón mbliain roimhe).  

 

In 2020/21, chuir an Roinn Oideachais soláthar foirne breise ar fáil  chun tacú le scoileanna le 

linn phaindéim COVID-19. Tugadh lá amháin scaoilte sa tseachtain ar a laghad don uile 

phríomhoide ar leibhéal na bunscoile chun an t-ualach riaracháin a eascraíonn as na hathruithe 

agus na tionchair a bhaineann le COVID-19 a mhaolú, agus tugadh isteach beart nua chun 

roinnt laethanta scaoilte a thabhairt do leas-phríomhoidí, ó 5 lá go 16 lá, ag brath ar mhéid na 

scoile, chun tacú le príomhoidí riaracháin. 

 

Tábla 1.16: Líon na múinteoirí (coibhéisí lánaimseartha) i scoileanna a fhaigheann maoiniú ón Roinn 2016-2020 

Bliain 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Múinteoirí bunscoile, 

lena n-áirítear i 

scoileanna speisialta 

35,669 36,773 37,341 37,839 38,604 

Múinteoirí bunscoile 

príomhshrutha  

22,152 22,430 22,747 22,970 23,460 

Múinteoirí eile bunscoile, 

lena n-áirítear múinteoirí 

i scoileanna speisialta 

agus múinteoirí RSO i 

scoileanna 

príomhshrutha   

13,517  14,343  14,594  14,869  15,144 

Múinteoirí iar-bhunscoile 26,27336 27,919 28,474 29,093 30,739 

Líon iomlán na 

múinteoirí 

61,942 64,692 65,815 66,932 69,343 

                                                  

 

36 Ba é an figiúr do 2015/2016 a luadh i dTuarascáil dheireanach an Phríomhchigire ná 26,804. San fhigiúr sin áiríodh 
múinteoirí CTB. Ní áirítear figiúirí CTB sa tábla seo. 
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Foinse: Rannóg na Staitisticí, An Roinn Oideachais. Féach freisin Táscairí Oideachais d’Éirinn 2021 ar fáil ag: 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/staitistici-oideachais/#tuarascalacha-staidrimh-is-deanai 

Cé go bhfuil méadú suntasach tar éis teacht ar líon na múinteoirí, tá an cóimheas 

foriomlán daltaí-múinteoirí fós ard sna scoileanna  

 

Tríd an mhéadú suntasach atá tar éis teacht ar líon na múinteoirí sna scoileanna le blianta 

beaga anuas, leanadh den treoch ó Thuarascáil an Phríomhchigire 2013-2016. Thar an 

tréimhse dá dtagraítear sa tuarascáil seo, is féidir bunús an fháis i líon na múinteoirí a lua leis 

an líon ní b’airde de mhúinteoirí a imlonnaíodh i bpoist tacaíochta foghlaimeora go sonrach. 

Tháinig méadú ní ba réidhe ar líon na múinteoirí a imlonnaíodh i bpoist teagaisc príomhshrutha. 

Ciallaíonn sé seo, cé gur tháinig laghdú ar chóimheas iomlán daltaí le múinteoir (CDM) de bharr 

líon méadaithe na múinteoirí, d’fhan meánmhéid na ranganna i mbunscoileanna ní ba sheasta 

(Tábla 1.17). Bhí an meánmhéid ranga ní b’airde ná tíortha an OECD; Bhí 24.1 dalta in aghaidh 

an ranga ar an meán ag bunscoileanna na hÉireann in 2019, i gcomparáid le 21 dalta ar an 

meán thar thíortha an OECD.37.  

 

Leis an meánmhéid ard ranga léiríodh dúshláin shuntasacha do scoileanna agus iad ag pleanáil 

i gcomhair athoscailte le linn phaindéim COVID-19. Ba léir an méid sin go sonrach agus 

scoileanna ag obair chun prótacail a chur i bhfeidhm maidir leis an scaradh sóisialta 

d’fhoghlaimeoirí. Ar mhaithe leis an ualach a cuireadh ar scoileanna a mhaolú, cuireadh cistiú 

ar fáil do 1,000 múinteoir breise in iar-bhunscoileanna d’fhonn méideanna ranga a laghdú, agus 

d’fhonn baill foirne ionadacha a sholáthar do scoileanna. Chuir an Roinn cistiú breise ar fáil 

freisin ionas go bhféadfadh scoileanna baill foirne ionadaithe teagaisc a fhostú38 mar aon le 

cúntóirí riachtanais speisialta breise agus baill foirne riaracháin. 

 

Tábla 1.17: Cóimheas idir daltaí agus múinteoirí agus meánmhéid ranga 2016-2020 

Bliain 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

CDM: Meánlíon na ndaltaí 

in aghaidh an mhúinteora 

i mbunscoileanna 

15.7 15.3 15.2 15.0 14.5 

Meánmhéid ranga i 

mbunscoileanna 

24.7 24.5 24.3 24.1 23.3 

CDM: Meánlíon scoláirí in 

aghaidh an mhúinteora in 

iar-bhunscoileanna 

13.4 12.8 12.7 12.7 12.4 

Foinse: Rannóg na Staitisticí, An Roinn Oideachais. Féach freisin Feasachán Staidrimh 2020/21 atá ar fáil 

ag https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/staitistici-oideachais/#tuarascalacha-staidrimh-is-deanai agus Príomh-

Staidreamh 2019/2020 agus 2020/2021 atá ar fáil ag: https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/key-statistics/ 

 

                                                  

 

37 ECFE (2021), Education at a Glance 2021: OECD Indicators. Ar fáil ag: https://www.oecd.org/education/education-at-a-
glance/ 
38 D’fhéadfadh sé sin tarlú nuair a moladh do bhaill foirne, a aithníodh de réir treorach ón FSS mar dhaoine a raibh ‘riosca an-
ard’ ag baint leo, chun dul i mbun féinleithislithe. 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/staitistici-oideachais/#latest-statistical-reports
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/1b90ce-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/staitistici-oideachais/#latest-statistical-reports
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/key-statistics/
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1.6.2 Tuarastail 

 

Tá tuarastail tosaigh na múinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile thar an meán  ECFE 

 

De réir sonraí comparáideacha39 ar thuarastail na múinteoirí in 2020, léirítear gur ionann 

tuarastail tosaigh na múinteoirí ar leibhéil na bunscoile, na meánscoile íochtaraí agus na 

meánscoile uachtaraí mar gheall ar an scála tosaigh coitianta, ach go hidirnáisiúnta braitheann 

sé ar an leibhéal agus laistigh d’earnáil na meánscolaíochta freisin. Tá tuarastail tosaigh in 

Éirinn 2% ní  b’ísle ná an meán san Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta 

(ECFE) san oideachas meánscolaíochta uachtaraí, 3% ní b’airde san oideachas 

meánscolaíochta íochtaraí agus 6% ní b’airde san oideachas bunscolaíochta (Tábla 1.18). Tá 

tuarastail tosaigh in Éirinn ní b’airde ná an meán AE22 (Aontas Eorpach 22) freisin ar an 

mbunchéim agus ar an meánchéim íochtarach.  

 

Tábla 1.18: Meántuarastail tosaigh múinteoirí in 2020 in Éirinn – i gcomparáid le tíortha an ECFE agus an AE22  

 Bunscoileanna Meánleibhéal 

Íochtarach 

Meánleibhéal 

Uachtarach 

Éire (USD) 37,096 37,096 37,096 

Meán ECFE (USD) 34,942 36,116 37,811 

Meán AE22 (USD) 35,220 36,587 37,571 

Foinse: ECFE (2021), Education At a Glance 2021: Ar fáil ag https://www.oecd.org/education/education-at-a-

glance/ 

 

Le linn na tréimhse ar fad dá dtagraítear sa tuarascáil seo, leanadh ceist sheanbhunaithe maidir 

le caidrimh thionsclaíoch ar ábhar thuarastail na múinteoirí ar aghaidh idir aontais na múinteoirí 

agus an Roinn Oideachais. Díríodh an t-aighneas ar phádhifreálach idir múinteoirí a fostaíodh 

roimh an ngéarchéim airgeadais in 2011 agus iad siúd a fostaíodh tar éis an dáta sin ar 

thuarastal ní b’ísle. Ní raibh an cheist réitithe go fóill nuair a scríobhadh an tuarascáil seo.  

 

1.6.3 Am teagaisc  

 

Is mó an méid ama a chaitear sa seomra ranga i mbunscoileanna na hÉireann i 

gcodarsnacht leis an meán ECFE 

 

Le linn scoilbhliana, caitheann múinteoirí bunscoile 905 uair an chloig i mbun múinteoireachta 

ar an meán, agus is é 704 uair an chloig an figiúr comhfhreagrach do mhúinteoirí iar-

bhunscoile. Ar an iomlán tá am teagaisc in Éirinn ar leibhéal na bunscolaíochta níos airde ná 

meán na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE) (Tábla 1.19). 

Eagraítear am teagaisc in Éirinn thar níos lú laethanta de bheagán in aghaidh na bliana ná an 

meán i dtíortha ECFE ach ar feadh níos mó uaireanta an chloig sa lá. Ba chóir go dtabharfaí 

faoi deara, áfach, go n-áirítear am breise gan teagmháil i neart tíortha ECFE agus go dtéann 

iomlán an ama oibre reachtúla do mhúinteoirí i bhfad níos faide ná an t-am teagaisc éigeantach 

i neart tíortha ECFE. In Éirinn, déantar am teagaisc na múinteoirí a ríomh bunaithe ar an am a 

chaitear i mbun teagaisc sa seomra ranga amháin, agus ní bhíonn tascanna eile a bhfuil nasc 

                                                  

 

39 Ní hionann tuarastail reachtúla a tuairiscítear sa táscaire seo agus an caiteachas iarbhír ar thuarastail. Ní dhéantar 
difríochtaí i dtaobh cánach, soláthair pinsin agus sochar éagsúil neamhthuarastail a chur san áireamh sna comparáidí. 

https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/
https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/


39 

 

acu leis an teagasc (amhail pleanáil, measúnú a dhéanamh ar obair dhaltaí) agus atá mar chuid 

den ghairm, curtha san áireamh. 

 

Is cúis áthais é go bhfuil múinteoirí lánaimseartha i ngach ábhar atá bainteach le soláthar na 

Sraithe Sóisearaí i dteideal leithdháileadh bliantúil de dhá uair an chloig is fiche d’am gairmiúil 

(ceithre nóiméad is daichead sa tseachtain), agus teidlíocht pro rata le haghaidh múinteoirí 

páirtaimseartha, ó Mheán Fómhair 2017.40 Leis an socrú seo tugtar cleachtas oibre na 

múinteoirí in Éirinn níos cóngaraí do noirm idirnáisiúnta, áit a n-áirítear am teagaisc agus am 

gan teagmháil le scoláirí i gconarthaí múinteoirí. Cé go raibh na socruithe i gcomhair am 

gairmiúil don tSraith Shóisearach á bhfeidhmiú go sásúil ag roinnt scoileanna agus múinteoirí, 

is cúis aiféala é go bhfuil bac curtha roimh fheidhmiú iomlán an bhearta seo mar gheall ar 

ghníomhaíocht thionsclaíoch agus go raibh  tionchar diúltach aige seo ar an am teagmhála 

múinteoirí-scoláirí i roinnt iar-bhunscoileanna.  

 

Tábla 1.19: Sonraí maidir le ham oibre na múinteoirí in Éirinn i comparáid le tíortha OECD agus AE22 

 Éire Meán 

ECFE 

Meán 

AE22 

Éire Meán 

ECFE 

Meán 

AE22 

2020 Bunleibhéal Iar-bhunleibhéal* 

Líon seachtainí 

teagaisc 

37 38 37 33 38 37 

Líon laethanta 

teagaisc 

183 184 180 165 184 179 

Am teagaisc glan, 

in uaireanta an 

chloig 

909 791 738 704 723 660 

Iomlán na n-

uaireanta oibre 

reachtúla, in uair 

an chloig 

N/B 1,553 1,525 N/B 1,575 1,566 

Foinse: OECD (2021), Education At a Glance 2021: Ar fáil ag https://www.oecd.org/education/education-at-a-

glance/ 

*Áirithe don dara leibhéal éigeantach amháin toisc nach bhfuil sonraí inchomparáide ar fáil do thíortha OECD 

agus AE23 ar an dara leibhéal uachtarach 

 

Tá tionchar ag rannpháirtíocht na múinteoirí i soláthar scrúduithe ar am teagaisc  

 

Tá timpeall 3,000 múinteoir fostaithe ag an Coimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS) gach bliain 

chun cuidiú a thabhairt do sholáthar na scrúduithe stáit ó bhéal agus praiticiúla. Múineann 

múinteoirí ionaid na ranganna seo fad is a bhíonn na múinteoirí ag obair do na scrúduithe 

teistiméireachta. In 2018/2019, bhí múinteoirí páirteach i soláthar scrúduithe ar feadh 6,104 lá, 

arb ionann é sin agus meán de bheagnach 8.5 lá in aghaidh na scoile. Baineann an tionchar atá 

ar gach aon scoil le líon na múinteoirí atá páirteach ann.  

 

                                                  

 

40 An Roinn Oideachais agus Scileanna (2017) Ciorclán 0015/2017:   Socruithe maidir le Feidhmiú an Chreata le 
hAghaidh na Sraithe Sóisearaí agus tagairt shonrach do scoilbhlianta 2017/18 agus 2018/19. Ar fáil ag:  
https://www.gov.ie/ga/ciorclan/6fa90f8ead3d43269c4aa81259012f0e/ 

https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/
https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/
https://www.gov.ie/ga/ciorclan/6fa90f8ead3d43269c4aa81259012f0e/
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Tá dúshláin roimh neart scoileanna i dtaobh múinteoirí a scaoileadh le bheith páirteach i 

soláthar scrúduithe mar gheall ar na deacrachtaí a bhaineann le múinteoirí ionadaíochta cáilithe 

a aimsiú. Dá bhrí sin, d’fhéadfaí go gcruthófaí dúshláin maidir le leanúnachas na foghlama do 

na scoláirí. 

 

Leis na scrúduithe ó bhéal agus comhpháirteanna praitciúla eile a chur ar ceal in 2020, mar 

gheall ar amhrais a bhain le COVID-19, tarraingíodh an-aird ar thábhacht compháirteanna den 

chineál sin i dtaca le measúnú a dhéanamh ar réimse níos leithne scileanna. In 2021, 

reáchtáladh scrúduithe ó bhéal agus scrúduithe praiticiúla eile lasmuigh den ghnáth-am scoile 

agus bhí siad éascaithe ag múinteoirí ar ceapadh iad go háitiúil trí scoileanna agus ar íoc 

Coimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS) iad. Ba é an toradh ar an tsolúbthacht a tugadh do 

mhúinteoirí agus iad ag éascú na scrúduithe sin ná torthaí an-rathúil do na daltaí ar éascaíodh 

iad agus iad ag léiriú réimse leathan scileanna gan impleachtaí a bheith ann don am teagaisc. 

Is fiú machnamh a dhéanamh ar leanúint lena leithéid de shamhail sna blianta atá amach 

romhainn, mar gheall ar éifeachtúlacht costais an tsocraithe agus, rud atá tábhachtach, chun  

leas na ndaltaí. 

 

1.6.4 Earcaíocht agus coinneáil  

 

Táthar ag cur roinnt gníomhartha i bhfeidhm chun na dúshláin a bhaineann le soláthar 

múinteoirí a fhreagairt  

 

D’fhonn aghaidh a thabhairt ar an dúshlán a bhaineann le soláthar múinteoirí i mbunscoileanna 

agus in iar-bhunscoileanna, bhí Meitheal Stiúrtha um Sholáthar Múinteoirí curtha ar bun ag an 

Roinn i Márta 2018. Faoi chathaoirleacht Ard-Rúnaí na Roinne, scrúdaigh an meitheal sin 

bunchúis na heaspa go mion agus d’fhorbair sé clár gníomhartha chun dul i ngleic leis na 

fadhbanna a bhaineann le soláthar múinteoirí. Tugann Meitheal Feidhmithe tacaíocht d’obair an 

Mheithil Stiúrtha.  

 

Mar thoradh ar an obair a rinneadh i dtaobh soláthair múinteoirí, foilsíodh Plean Gníomhaíochta 

um Sholáthar Múinteoirí i mí na Samhna 2018, ina gcuimsítear réimse beart i gceithre réimse 

bheartais: 

 Sonraí agus taighde chun tacú leis an bpleanáil um sholáthar múinteoirí 

 Beartais agus socruithe do scoileanna agus do mhúinteoirí a théann i bhfeidhm ar 

shoghluaisteacht/soláthar múinteoirí 

 Ardoideachas: beartas, soláthar, cistiú agus tacaíocht 

 Cumarsáid agus cur chun cinn ghairm na múinteoireachta lena n-áirítear forbairt tairsí i 

gcomhair ionadaíocht múinteoirí 

 

I dtreo dheireadh na bliana 2018, seoladh an feachtas Athraíonn Teagasc Cruth na Todhchaí 

chun gairm na múinteoireachta a chur chun cinn agus chun iarratais ar chláir oideachas tosaigh 

múinteoirí a spreagadh, ag baint úsáid as meáin dhigiteacha, raidió agus físeáin. Tá an 

feachtas ar siúl faoi láthair agus tá leathanach gréasáin shaincheaptha mar thacú leis. I measc 

na bpríomhghníomhartha eile a cuireadh i gcrích faoin bplean tá foilsiú, i mí na Samhna 2019, 

den Samhail Éileamh agus Soláthar Múinteora a Fhorbairt d’Éirinn 2020-2036: Tuarascáil 

Theicniúil, áit a réamh-mheastar éileamh agus soláthar múinteoirí go dtí 2036.  

 

San earnáil ardoideachais, chuir roinnt Institiúidí Ardoideachais (IAO) tús le cláir fhochéime don 

Oideachas Tosaigh Múinteoirí in 2019 agus 2020 sna hábhair tosaíochta mar aon le cláir chun 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9e39b3-teacher-supply-action-plan/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9e39b3-teacher-supply-action-plan/
https://www.gov.ie/ga/feachtais/munlaighantodhchai/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/462697-developing-a-teacher-demand-and-supply-model-for-ireland-2020-2036/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/462697-developing-a-teacher-demand-and-supply-model-for-ireland-2020-2036/
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múinteoirí cláraithe iar-bhunscoile a scilbhisiú sa Spáinnis, sa Mhatamaitic agus san Fhisic. I 

measc na ngníomhaíochtaí eile, áiríodh gur sheol Líonra Príomhoidí Bunscoile Éireann (LPBÉ) 

agus an Cumann Náisiúnta Príomhoidí agus Píomhoidí Tánaisteacha (CNPPT) Sub Seeker, ar 

tairseach é chun múinteoirí a chur le folúntais ionadaithe, i mí na Nollag 2019. Rinne an Roinn 

Scéim um Painéal Soláthair Múinteoirí Ionadacha a reáchtáil ar bhonn píolótach in 2019/20, rud 

a leathnaíodh ar fud na tíre don scoilbhliain 2020/21.  

 

Chuir an Roinn agus an Chomhairle Mhúinteoireachta réimse beart i bhfeidhm chun 

soláthar na múinteoirí atá ar fáil le haghaidh athoscailt na scoileanna a mhéadú i mí 

Mheán Fómhair 2021 

 

Chuir an Roinn réimse beart eisceachtúil i bhfeidhm ar mhaithe le soláthar na múinteoirí a 

mhéadú ar leibhéil na bunscoile agus na hiar-bhunscoile araon don bhliain acadúil 2020/21 

nuair a athosclaíodh na scoileanna tar éis dúnadh na scoileanna mar gheall ar COVID-19 in 

earrach na bliana 2020. Mar chuid de na bearta sin tairgeadh uaireanta an chloig breise do na 

2,800 múinteoir a bhí ag obair go páirtaimseartha in iar-bhunscoileanna, ceadaíodh uaireannta 

an chloig breise oibre do mhúinteoirí a bhí i mbun post roinnte agus rinneadh an soláthar 

ionadaíochta agus an clúdach maoirseachta ní ba tharraingtí do mhúinteoirí a bhí ar shos 

gairme. Chuir an Chomhairle Mhúinteoireachta bearta i bhfeidhm freisin ar mhaithe le méadú a 

dhéanamh ar sholáthar na múinteoirí cláraithe a d’fhéadfadh bheith ar fáil chun folúntais a 

líonadh, lena n-áiríodh dul i dteagmháil leis na 6,000 múinteoir cláraithe nach raibh gníomhach i 

scoileanna ag an am . Bhí feachtas ar bun ag LPBÉ d’fhonn clárú a spreagadh tríd an 

tairseach. Tar éis sin, chláraigh breis is 5,000 múinteoir le Sub Seeker faoi mhí na Samhna 

2020, i gcomparáid le timpeall 1,800 múinteoir i mí an Mhárta 2020. Leis na hidirghabhálacha 

sin ceadaíodh do scoileanna múinteoirí breise a earcú ar bhealach ní b’fhusa agus bhí 

ríthábhacht ag baint lena gcoinneáil ar oscailt. Ach, ba dhúshlán í an easpa soláthair múinteoirí 

ionadacha le linn na paindéime; fuarthas amach é sin le linn don Chigreacht taighde a 

dhéanamh le linn an  téarma Meán Fómhair-Nollaig 2020, agus go deimhin bhí sé ina fhadhb 

fós in 2021. 

 

1.7 Gairm na múinteoireachta 

 
1.7.1 Forbairt an fhórsa oibre múinteoireachta 

 

Leanadh le tiomantas na hÉireann d’fhórsa oibre múinteoirí atá ardoilte  
 

Tá aitheantas forleathan le blianta fada ag cáilíocht fhórsa oibre múinteoireachta na hÉireann 

mar phríomhneart sa chóras oideachais againn agus tá an-mheas ar mhúinteoirí na hÉireann i 

measc na gcóras oideachais thar lear. Tá sárthábhacht ag baint le hinfheistiú don oideachas 

múinteoirí tosaigh agus leantach do mhúinteoirí agus d’oideoirí ar an uile leibhéal má táthar 

chun caighdeáin mhúinteoireachta a choinneáil agus a fheabhsú d’fhonn riachtanais nua na 

scoláirí agus na ndaoine óga a fhreagairt, ar riachtanais iad atá ag athrú. Tógáil croí é, mar sin, 

go ndearnadh iarracht an t-oideachas gairmiúil agus seasamh na múinteoirí agus na n-oideoirí 

luathbhlianta a neartú trí bheartais náisiúnta agus trí thionscnaimh náisiúnta le linn na tréimhse 

2016-2020.  

 

I gcás na múinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile, rinneadh dul chun cinn ar fheidhmiú na 

mbeart thar na trí chéim den oideachas múinteoirí: tosaigh, ionduchtú agus ionghairme. 
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Rinneadh athbhreithniú ar fheidhmiú na tuarascála41 a rinne Painéal Idirnáisiúnta 

Athbhreithnithe in 2012, arna stiúradh ag an Ollamh Pasi Sahlberg, maidir le hoideachas 

tosaigh múinteoirí.  Bhain múinteoirí nua-cháilithe tairbhe as clár nua ionduchtaithe, Droichead, 

a tugadh isteach in 2013. Trí sholáthar tacaíochta saincheaptha do cheannairí scoile, trí FGL 

inseirbhíse náisiúnta i dtaca le leasú curaclaim agus beartais, agus trí thacaíocht leanúnach do 

mhúinteoirí tugadh aghaidh ar riachtanais forbartha ghairmiúla na múinteoirí gníomhacha. Ar 

deireadh, rinne an Chomhairle Mhúinteoireachta dul chun cinn suntasach i dtaca le réimse 

tionscnamh lena n-áirítear gníomhartha a bhaineann le foghlaim na múinteoirí agus le 

caighdeáin an oideachais múinteoirí.  

 

1.7.2 Oideachas tosaigh múinteoirí  

 

Rinneadh dul chun cinn a bhaint amach i dtaobh oideachas tosaigh múinteoirí a 

athstruchtúrú  

 

Is iondúil go leanann an t-oideachas tosaigh múinteoirí (OTM) i gcomhair múinteoirí bunscoile 

agus iar-bhunscoile ceann amháin den dá phríomhphátrún: an pátrún comhthráthach, ina 

ndéantar staidéar ar an oiliúint phraiticiúil agus oideolaíoch le hais staidéir an disciplín, nó an 

pátrún comhleanúnach, ina ndéantar an oiliúint phraiticiúil agus oideolaíoch i ndiaidh staidéir an 

disciplín. Lena chois sin, tá roinnt ‘pátrúin hibride’ ar fáil do mhúinteoirí iar-bhunscoile. Maireann 

na pátrúin chomhthráthacha ar feadh ceithre bliana mar chúrsaí lán-aimseartha agus is é 

Baitsiléir san Oideachais an chéim a bhronntar. Maireann na pátrúin chomhleanúnacha ar 

feadh dhá bhliain agus is é Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas an chéim a bhronntar. 

 

Moladh fís in 2012 in Tuarascáil an Phainéil Athbhreithnithe Idirnáisiúnta ar Struchtúr an 

tSoláthair Oideachais Tosaigh Múinteoirí in Éirinn  le haghaidh athstruchtúrú an tsoláthair OTM 

ionas go mbeadh líonra d’institiúidí oideachais múinteoirí ag Éirinn faoi 2030 bunaithe ar líon 

beag institiúidí oideachais múinteoirí inchomparáide go hidirnáisiúnta. Samhlaíodh go dtairgfí 

oideachas múinteoirí atá bunaithe ar thaighde trí gach ceann de na hinstitiúidí seo i 

suíomhanna spreagúla go hidirnáisiúnta. Moladh sa tuarascáil go ndéanfaí na naoi n-institiúid 

déag faoi leith, mar a bhí, a athchumrú chun sé institiúid nó lárionad nua don oideachas 

múinteoirí a sholáthar. 

 

Rinne an tOllamh Sahlberg an dul chun cinn a mheas i mí na Bealtaine 2018. Tugadh breac-

chuntas sa tuarascáil42 a tháinig uaidh ar an dul chun cinn suntasach a rinneadh i bhfeidhmiú 

na leasuithe struchtúrtha a aithníodh sa tuarascáil in 2012. Rud amháin a bhfuil tábhacht faoi 

leith ag baint leis i dtaca leis an tréimhse a chlúdaítear mar chuid den tuarascáil seo ná an dul 

chun cinn a rinneadh maidir leis na naoi gcinn déag de sholáthróirí scoite OTM a chomhdhlúthú 

mar lárionaid barr feabhais mar chuid de phróiseas corpraithe. Mar thoradh ar an bhforbairt sin 

is féidir feabhas a chur ar cháilíocht an oideachais múinteoirí atá bunaithe ar thaighde.  

 

Ní foláir don uile chlár OTM arb é clárú an toradh air creidiúnú gairmiúil a bheith acu ón 

gComhairle Mhúinteoireachta. Tosaíodh an chéad sraith d’athbhreithniú agus de chreidiúnú in 

                                                  

 

41 Roinn Oideachais agus Scileanna (2012) Tuarascáil an Phainéil Athbhreithnithe Idirnáisiúnta Leasaithe maidir le Struchtúr 
an tSoláthair Oideachais Tosaigh Múinteoirí in Éirinn. Ar fáil ag: https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/0ef415-report-of-the-
international-review-panel-on-the-structure-of-initial/ 
 
42 An tÚdarás um Ard-Oideachas (2019) Struchtúr an Oideachais Múinteoirí in Éirinn Athbhreithniú ar an Dul Chun Cinn i 
bhFeidhmiú an Leasaithe. Ar fáil ag: https://hea.ie/gaeilge/ 

https://www.teachingcouncil.ie/ga/oideachas-muinteoiri/droichead/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/0ef415-report-of-the-international-review-panel-on-the-structure-of-initial/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/0ef415-report-of-the-international-review-panel-on-the-structure-of-initial/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/0ef415-report-of-the-international-review-panel-on-the-structure-of-initial/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/0ef415-report-of-the-international-review-panel-on-the-structure-of-initial/
https://hea.ie/gaeilge/
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2011 agus leanadh de le linn na tréimhse dá dtagraítear sa tuarascáil seo. Idir Meán Fómhair 

2016 agus Nollaig 2020, rinne an Chomhairle Mhúinteoireachta ocht gclár OTM a chreidiúnú. Ar 

an 11 Samhain 2020, sheol an Chomhairle Mhúinteoireachta caighdeáin athbhreithnithe do 

chláir OTM do mhúinteoirí bunscoile agus do mhúinteoirí iar-bhunscoile faoi seach in Céim: 

Caighdeáin d'Oideachas Tosaigh Múinteoirí agus leasaithe Riachtanais Chláraithe Ábhar 

Curaclaim na Comhairle Múinteoireachta  (Iarbhunscoil)43.  

 

Ar mhaithe le soláthar iomchuí na múinteoirí a mhúineann trí Ghaeilge a chinntiú, 

seoladh dhá chlár oideachais nua lán-Ghaeilge 

 

I Márta 2018, d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna a bhí ann ag an am go mbunófaí 

dhá chlár oideachais múinteoirí nua lán-Ghaeilge. Beartaíodh go soláthrófaí suas le seasca áit 

nua tríd an gcúrsa don oideachas múinteoirí trí Ghaeilge gach bliain. Leis an bhfógairt sin, 

comhlíonadh príomhghealltanas a bhí sa Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017–2022.. 

B’ionann cruthú na gclár sin agus príomhbheart lena chinntiú go mbeadh soláthar 

leordhóthanach múinteoirí a theagascann trí Ghaeilge le haghaidh scoileanna lán-Ghaeilge sa 

Ghaeltacht agus lasmuigh dí.  

 

Tógadh dhá chéim thábhachtacha agus an gealltanas seo á chomhlíonadh. I Meán Fómhair 

2018, cuireadh tús le clár Máistreacht (M.Oid.), ar clár páirtaimseartha foghlama cumaisc é, san 

oideachas lán-Ghaeilge agus san oideachas Gaeltachta i gcomhair múinteoirí agus príomhoidí 

bunscoile agus iar-bhunscoile, agus cistiú á sholáthar le haghaidh suas le tríocha áit ar an 

gclár. An bhliain dar gcionn, cuireadh tús le clár oideachais tosaigh múinteoirí trí Ghaeilge a 

mhaireann ceithre bliana trína mbronntar Baitsiléir Oideachais in Institiúid Oideachais Marino 

agus cistiú á sholáthar le haghaidh suas le tríocha áit ar an gclár. Is ionann é sin agus an chéad 

chlár oideachais tosaigh múinteoirí ar leibhéal na bunscolaíochta ar fud na hÉireann riamh a 

sheachadtar go huile agus go hiomlán trí Ghaeilge. 

 

Tógadh céimeanna chun éagsúlacht a mhéadú i ngairm na múinteoireachta 

 

Le linn na tréimhse dá dtagraítear i dTuarascáil seo an Phríomhchigire, tá fás ag teacht ar an 

bhfeasacht faoin ngá le héagsúlacht a mhéadú i ngairm na múinteoireachta. In Aibreán 2017, 

d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna a bhí ann ag an am go leithdháilfí €2.4 milliún i 

gcomhair tionscnamh nua d’fhonn rochtain a leathnú don OTM. Ba é an cuspóir a bhí leis na 

tionscnaimh go mbeadh 120 múinteoir nua ag dul isteach i ngairm na múinteoireachta ó ghrúpaí 

atá faoi mhíbhuntáiste, grúpa a bhí faoi ghannionadaíocht sa mhúinteoireacht go stairiúil. Mar 

thoradh ar an tionscnamh seo, bunaíodh bonnchúrsa don OTM in OÉ Mhá Nuad trína n-

ullmhaítear daltaí ó chúlraí atá faoi ghannionadaíocht don iontráil i gcúrsaí céime sa 

mhúinteoireacht. I mí na Samhna 2018, seoladh an Clár Idirlinne do Mhúinteoirí Inimirceacha a 

bhfuil Oideachas Idirnáisiúnta orthu in Institiúid Oideachais Marino. Tá an Clár Idirlinne ina 

chuid amháin den Tionscadal Múinteoirí Imirceacha, atá á reáchtáil ag Institiúid Oideachais 

Marino agus á mhaoiniú ag an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais tríd an Oifig um 

Chomhtháthú Imirceach a Chur Chun Cinn (OPMI). Tá sé mar aidhm ag an Tionscadal 

Múinteora Imirceach aghaidh a thabhairt ar cheist ghannionadaíocht na n-imirceach i ngairm na 

                                                  

 

43 Ní mór don uile chlár nua bunscoile agus iar-bhunscoile a chuirtear faoi bhráid na Comhairle le haghaidh creidiúnaithe a 
bheith ag teacht le Céim. Is de réir Céim a shocrófar na cláir OTM atá ann cheana do mhúinteoirí faoi oiliúint sa chéad bhliain 
le tosú i Meán Fómhair 2022. 

https://www.teachingcouncil.ie/en/news-events/latest-news/ceim-standards-for-initial-teacher-education.pdf
https://www.teachingcouncil.ie/en/news-events/latest-news/ceim-standards-for-initial-teacher-education.pdf
https://www.teachingcouncil.ie/en/news-events/latest-news/curricular-subject-requirements.pdf
https://www.teachingcouncil.ie/en/news-events/latest-news/curricular-subject-requirements.pdf
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/5e8c1d-none/
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múinteoireachta in Éirinn. Go sonrach, forbraíodh an Clár Idirlinne do mhúinteoirí imirceacha a 

fuair oideachas agus oiliúint lasmuigh d’Éirinn 

 

1.7.3 Ionduchtú 

 

Tiontaíodh Droichead ina bhealach isteach mar ionduchtú do mhúinteoirí nua-cháilithe 

(MNCanna) 

 

Baineadh garsprioc shuntasach amach sa scoilbhliain 2019/20 ag Droichead atá mar cheann 

de na forbairtí is suntasaí sa luathfhorbairt ghairmiúil múinteoirí le blianta beaga anuas. Is é an 

próiseas Droichead, ar thug an Chomhairle Mhúinteoireachta isteach in 2013, atá saincheaptha 

d’fhonn tacaíocht scoile uile a sholáthar d’ionduchtú múinteoirí ar leibhéil na bunscoile agus na 

hiar-bhunscoile. Tháinig sé i gcomharba ar an bpróiseas promhaidh atá bunaithe ar chigireacht 

agus a bhí mar ghnáthamh do ghairmréimeanna múinteoirí bunscoile le fada an lá. Mar chuid 

de Droichead áirítear gníomhaíochtaí foghlama atá scoilbhunaithe agus gairmiúil sa bhreis ar 

mhaithe le haghaidh a thabhairt ar riachtanais múinteoirí agus iad ag tosú a ngairmeacha. Tríd 

an bpróiseas cuirtear ar chumas an phríomhoide agus comhghleacaithe múinteoirí chun dul in 

ngleic le múinteoirí nua-cháilithe (MNCanna) d’fhonn tacú le machnamh a dhéanamh ar 

chleachtas gairmiúil atá ag teacht chun cinn i measc na MNCanna.  

 

Le linn na tréimhse dá dtagraítear sa tuarascáil seo, deimhníodh gurb é Droichead an bealach 

isteach don ionduchtú faoi choinne an uile MNC bunscoile agus iar-bhunscoile agus dá bhrí sin 

ba sa scoilbhliain 2019/20 a chonacthas deireadh rannpháirtíocht na gcigirí i gcigireachtaí 

promhaidh ar leibhéal na bunscoile. Mar gheall ar lánfheidhmíocht seo an rialúcháin atá 

treoraithe ag gairmithe laistigh de chóras scoileanna na hÉireann, is iondúil go bhfuil an 

fhreagracht ghairmiúil chomhroinnte mar gháthamh ag pobail scoileanna anois.44 

 

1.7.4 Forbairt ghairmiúil leanúnach  

  

Bhí cláir FGL á soláthar ag roinnt seirbhísí tacaíochta le haghaidh múinteoirí agus 

ceannairí scoileanna sna bunscoileanna agus sna hiar-bhunscoileanna 

 

Maoiníonn Rannóg Oideachais Múinteoirí na Roinne cláir um fhorbairt ghairmiúil leanúnach 

(FGL) do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile. Tá na cláir sin á saincheapadh agus á 

soláthar ag ceithre sheirbhís tacaíochta ar leith. Is iad sin an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil 

do Mhúinteoirí (SFGM), An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (SSM), an Lárionad 

Ceannaireachta Scoile (LCS), agus an Clár Náisiúnta Ionduchtúcháin do Mhúinteoirí (CNIM). 

Agus é seo á scríobh, tá forbairtí faoi lánseol lena bhfeicfear na ceithre chomhlacht tacaíochta 

seo ag cumascadh de réir a chéile ina seirbhís amháin tacaíochta do scoileanna. Le cois na 

gcomhlachtaí tacaíochta seo, soláthraítear FGL saincheaptha a bhaineann le RSO, comhairle 

agus tacaíocht tríd an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta agus soláthraítear 

tacaíocht shaincheaptha FGL tríd an gComhairle um Oideachas Gaeltachta (COGG) le 

haghaidh múinteoirí i scoileanna lán-Ghaeilge i gceantair ina labhraítear an Béarla agus sa 

Ghaeltacht chomh maith. Soláthraíonn an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais 

(SNSO), rannóg den Roinn, cláir náisiúnta FGL agus FGL atá saincheaptha do scoileanna 

                                                  

 

44 An Chomhairle Mhúinteoireachta (2013) Droichead: Beartas na Comhairle Múinteoireachta maidir le Samhail Nua 
Ionduchtaithe agus Promhaidh le haghaidh Múinteoirí Nua-Cháilithe, tar éis Comhairliúcháin le Páirtithe Leasmhara. Ar fáil ag: 
https://www.teachingcouncil.ie/en/Publications/Teacher-Education/Droichead-Policy-on-Induction-and-Probation.pdf  

https://www.teachingcouncil.ie/ga/oideachas-muinteoiri/droichead/
https://www.teachingcouncil.ie/en/Publications/Teacher-Education/Droichead-Policy-on-Induction-and-Probation.pdf
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aonair mar chuid dá soláthar seirbhísí síceolaíochta feidhmeacha do mhúinteoirí agus do 

phobail scoile. 

 

Tá líonra náisiúnta de 21 Lárionad Tacaíochta Oideachais lánaimseartha ann agus tá 7 gcinn 

pháirtaimseartha ann chun forbairt ghairmiúil leanúnach na múinteoirí agus na gcomhpháirtnéirí 

oideachais a chur chun cinn. Bunaíodh a leithéid faoi Alt 37 den Acht Oideachais (1998). 

Príomhghníomhaíocht na Lárionad Oideachais is ea soláthar áitiúil a eagrú ar mhaithe le cláir 

náisiúnta forbartha gairmiúla múinteoirí agus tacaíocht a thabhairt do na riachtanais FGL atá ag 

múinteoirí agus ag an mórphobal scoile ina gceantar. Lena chois sin, tá trí lárionad mar 

cheanncheathrú riaracháin le haghaidh ceithre cinn de sheirbhísí tacaíochta FGL do mhúinteoirí 

atá á maoiniú ag an Roinn (SFGM, SSM, LCS agus CNIM). 

 

Fíor 1.5 Príomhsholáthróirí na gClár FGL 

An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) 

Tríd an SFGM tugtar tacaíocht do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile sna bunscoileanna 

agus sna hiar-bhunscoileanna maidir leis an oideolaíocht, leis an gcuraclam agus leis an 

oideachas. Leis sin tacaítear le múinteoirí mar chleachtóirí athmhachnamhacha trí réimse 

deiseanna forbartha gairmiúla a sholáthar agus trí thacaíochtaí a sholáthar chun foghlaim, 

comhoibriú agus cleachtas taighde-bhunaithe a sholáthar do mhúinteoirí agus béim faoi leith 

ar na nithe seo a leanas: 

 curaclam agus oideolaíocht 

 modheolaíochtaí foghlama agus teagaisc 

 feabhsú scoile agus féinmheastóireacht scoile 

 ceannaireacht scoile, cultúr agus treorú na foghlama 

 leas na ndaltaí/na scoláirí agus na múinteoirí agus  

 teicneolaíocht faisnéise agus chumarsáide 

 
An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (SSM) 
 

Leanann an tseirbhís SSM ar aghaidh ag seachadadh clár cuimsitheach forbartha gairmiúla 

chun tacú le múinteoirí na Sraithe Sóisearaí. Orthu sin, áirítear seimineáir le haghaidh 

ceannairí scoile, ceardlanna don fhoireann scoile ar fad, ceardlanna a bhaineann le hábhair 

faoi leith tríd an gcnuasú scoile, imeachtaí a reáchtáladh i lárionaid oideachais agus 

cuairteanna scoileanna. 

 
Lárionad um Cheannaireacht Scoile  (LCS) 

Is comhpháirtíocht idir an Roinn Oideachais, Líonra Phríomhoidí Bunscoile na hÉireann 

(IPPN) agus an Cumann Náisiúnta Príomhoidí agus Leasphríomhoidoí (NAPD) é an tIonad 

um Cheannaireacht Scoile (LCS). Bunaíodh é i Meán Fómhair 2015 chun treoir, tacaíocht, 

feabhsú agus comhairle a thabhairt maidir le cláir ard-cháilíochta (meantóireacht, oiliúnú, 

ceannairí uaillmhianacha) ar mhaithe le lucht ceannaireachta scoile a fhorbairt agus tacú leo, 

go háirithe le príomhoidí ar fud bunscoileanna, scoileanna speisialta agus iar-

bhunscoileanna. 

 
An Clár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí (CNIM) 
 

Tríd an CNIM tacaítear le hionduchtú na múinteoirí nua-cháilithe (MNCanna) i ngairm na 

múinteoireachta in Éirinn ar leibhéil na bunscoile agus na hiar-bhunscoile araon. Is é 

Droichead an creat ionduchtaithe gairmiúil comhtháite do MNCanna. 

https://www.irishstatutebook.ie/eli/1998/act/51/section/37/enacted/en/html
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (CNOS) 
 

Is éard atá in CNOS ná soláthróir náisiúnta  FGL, comhairle agus tacaíochta atá treoraithe ag 

RSO do shuíomhanna príomhshrutha agus do shuíomhanna speisialta ar leibhéil na 

bunscoile agus na hiar-bhunscoile. Cuireann sé clár cuimsitheach seimineár um Fhoghlaim 

Ghairmiúil Múinteoirí ar fáil gach bliain ina gclúdaítear réimse ábhar a bhaineann le 

riachtanais oideachais speisialta. Is féidir le ceannairí scoile agus le múinteoirí cur isteach ar 

chistiú ón CNOS le haghaidh cúrsaí faofa i dtaca le foghlaim ghairmiúil múinteoirí(FGM). 

 
An Chomhairle um Oideachais Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) 
 

Mar chuid den soláthar de sheirbhísí tacaíochta do bhunscoileanna agus d’iarbhunscoileanna 

lán-Ghaeilge, soláthraíonn COGG réimse imeachtaí FGL le haghaidh múinteoirí sna 

comhthéacsanna seo. Mar chuid de na himeachtaí FGL sin, áirítear dianchúrsaí Gaeilge thar 

réimse ábhar do mhúinteoirí atá ag teagasc i scoileanna Gaeltachta agus i scoileanna lán-

Ghaeilge taobh amuigh den Ghaeltacht. Ó 2017 ar aghaidh, tá tacaíocht bhreise FGL á 

soláthar ag COGG do na  scoileanna atá  rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna 

Gaeltachta d’fhonn tacú le feidhmiú an tumoideachais. 

 
An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO) 
 

Soláthraíonn SNSO, rannóg den Roinn, cláir náisiúnta FGL agus tacaíochtaí atá 

saincheaptha do scoileanna aonair mar chuid dá soláthar seirbhísí síceolaíochta 

feidhmeacha do mhúinteoirí agus do phobail scoile chun a n-acmhainn a thógáil agus a 

uasmhéadú chun freagairt do riachtanais gach scoláire agus iad siúd a bhfuil riachtanais ar 

leith acu. D’fhéadfadh go n-áireodh na gníomhaíochtaí foghlama gairmiúla seo soláthar 

oiliúna/deiseanna foirmiúla foghlama gairmiúla lena n-áirítear oiliúint i seachadadh cur chuige 

atá bunaithe ar fhianaise agus idirghabháil luath, agus oibriú le pobail scoile chun struchtúir 

agus próisis thacúla scoile a fhorbairt. D’fhéadfadh go n-áireofaí leo freisin pleanáil seirbhíse 

agus cruinnithe athbhreithnithe le scoileanna, cruinnithe pleanála grúpa san áireamh, agus 

cruinnithe pleanála agus athbhreithnithe scoile aonair. 

 

Príomhfhócas d’fhorbairt ghairmiúil leanúnach múinteoirí ba ea tacú le cur i bhfeidhm na 

mbeartas náisiúnta 

 

Ó bhí 2016 ann, tá tús áite tugtha d’fheidhmiú na ngníomhaíochtaí sa Straitéis Litearthachta 

agus Uimhearthachta, sna hábhair Eolaíochta, Teicneolaíochta, Innealtóireachta agus 

Matamaitice (STEM), sa chlár maidir le Comhionannas Deiseanna i Scoileanna a Sheachadadh 

(DEIS), Déanann Teangacha Nasc, Sláinte agus Folláine, agus an tOideachas um Fhorbairt 

Inbhuanaithe (OFI) agus teicneolaíochtaí digiteacha. Táthar ag leanúint de thús áite a thabhairt 

do scoileanna DEIS trí na seirbhísí tacaíochta ar fad thar na réimsí go léir, lena n-áirítear cláir 

litearthachta agus uimhearthachta a bhaineann go sainiúil le DEIS, Clár Scoile an Teastais 

Shóisearaigh (CSTS) agus tionscadal braislí tras-earnála.  

 

Ó 2016 go 2020, cuireadh FGL ar fáil  do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile i réimse 

leathan d’ábhair. Ina measc sin áiríodh tacaíocht do Churaclaim Theanga na Bunscoile, do 

shonraíochtaí nua ábhar faoin gCreat don tSraith Shóisearach agus sonraíochtaí ábhar nua 

agus leasaithe don Ardteistiméireacht a thabhairt isteach agus a fheidhmiú; i measc na n-ábhar 

ar féidir scrúdú a dhéanamh orthu anois don Ardteistiméireacht áirítear Polaitíocht agus Sochaí, 
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Eolaíocht Ríomhaireachta agus an Corpoideachas. In 2020, cuireadh ar fáil cistiú le haghaidh 

breis is 600 áit ar chláir iarchéime i dtaca le Ceannaireacht agus le Riachtanais Speisialta 

Oideachais atá bunaithe i gcoláistí. 

 

Is féidir le scoileanna cur isteach ar an SFGM ar mhaithe le tacaíocht ghinearálta scoile. Ach, tá 

soláthar a leithéid de thacaíocht ag brath ar inniúlacht na foirne agus ar infhaighteacht na n-

acmhainní ag am ar bith. Is mar thoradh ar bhogadh go dtí na seimineáir a bhaineann le rolladh 

amach CTB atá an meath i dtaobh tacaíochtaí bunscoileanna in 2019-20. Tá méadú suntasach 

ar líon na mbunscoileanna atá ag fáil tacaíochta maidir leis an teicneolaíocht faisnéise agus 

chumarsáide (TFC) le linn na tréimhse dá dtagraítear sa tuarascáil seo (Tábla 1.20).  

 

Tábla 1.20: Tacaíocht scoile atá á cur ar fáil ag an SFGM 2016-2020 

Táscaire 2016 2017 2018 2019 2020 

Líon na mbunscoileanna dá 

dtugtar tacaíocht scoile 

1,288 1,574 1,931 1,469 1,009 

Líon uaireanta an chloig a 

soláthraítear do bhunscoileanna 

dá dtugtar tacaíocht scoile 

12,395  14,849  23,686   13,812 8,436 

Líon na mbunscoileanna dá 

dtugtar tacaíocht scoile TFC 

71  110  182 373  334 

Líon uaireanta an chloig TFC a 

soláthraítear do bhunscoileanna 

dá dtugtar tacaíocht scoile  

566  1,505  1,537  2,555 2,385 

Líon na n-iar-bhunscoileanna dá 

dtugtar tacaíocht scoile 

288   307 416   463 346 

Foinse: Rannóg na Staitisticí, An Roinn Oideachais. Féach freisin Táscairí Oideachais d’Éirinn 2021 ag: 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/055810staitistici-oideachais/#tuarascalacha-staidrimh-is-deanai 

 

Bhí ceanglais eisceachtúla ar scoileanna gabháil d’fhorbairt ghairmiúil leanúnach le linn 

am scoile 

 

Ar leibhéil na bunscoile agus na hiar-bhunscoile, táthar tar éis ceanglais eisceachtúla a chur ar 

scoileanna le dul i ngleic le Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) le linn am scoile mar thoradh 

ar churaclaim nua a thabhairt isteach agus a fheidhmiú. Le linn na scoilbhlianta 2016/17, 

2017/18, 2018/19 agus 2019/20, bhain múinteoirí bunscoile leas as 104,588 lá FGL san iomlán, 

timpeall 2.5 lá in aghaidh an mhúinteora, a bhaineann le feidhmiú Churaclam Teanga na 

Bunscoile (Tábla 1.21). Is é 54,423 lá an figiúr comhfhreagrach do mhúinteoirí iar-bhunscoile; ar 

timpeall 1.75 lá in aghaidh an mhúinteora é, dár leithdháileadh 18,933 lá i gcomhair FGL don 

tSraith Shóisearach. Déanta na fírinne, tá laghdú tagtha ar am teagaisc do dhaltaí/do scoláirí 

mar gheall ar fhreastal na múinteoirí ar imeachtaí FGL a bhaineann le leasú curaclaim. Cé go 

bhfuil scoileanna i dteideal leas a bhaint as clúdach ionadaí le haghaidh na neamhláithreachtaí 

sin, tarlaíonn sé nach bhfuil múinteoirí ionadaithe ar fáil de bharr ghanntanas na múinteoirí 

ionadaithe san ábhar. I roinnt cásanna, d’fhéadfaí go ndúnfaí an scoil. Leis sin, tá argóint le 

déanamh i dtaobh laethanta neamh-theagaisc a chur san áireamh ar chonarthaí na múinteoirí 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/staitistici-oideachais/#latest-statistical-reports
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chun freastal ar FGL, dá bhrí sin deimhnítear gur féidir le múinteoirí leas a bhaint as deiseanna 

luachmhara chun freastal ar FGL agus ní chuirfear isteach ar fhoghlaim a gcuid daltaí/scoláirí.  

 

Tábla 1.21: Líon na laethanta FGL a ndeachaigh múinteoirí i ngleic leo 2016 – 2020 

Bliain 
Laethanta FGL 

bunscoile 

Laethanta FGL iar-bhunscoile 

Iomlán An tSraith 

Shóisearach 
Eile 

2016/2017 22,266 884 7,027 30,177 

2017/2018 29,376 2,537 8,027 39,940 

2018/2019 30,577 7,790 10,679 49,046 

2019/2020 22,369 7,722 9,757 39,848 

Iomlán 104,588 
18,933 35,490 

159,011 
54,423 

Foinse: An Roinn Oideachais 

 

Tá sé de rogha ag múinteoirí a bheith páirteach i bhforbairt ghairmiúil leanúnach 

 

Ní chuirtear ceanglas ar bith ar mhúinteoirí dul i ngleic le forbairt ghairmiúil bhreise. Is féidir le 

múinteoirí aonair ag leibhéal na bunscoile agus na hiar-bhunscoile araon páirt a ghlacadh in 

FGL ar bhonn roghnach más mian leo. Má tharlaíonn an FGL sin le linn am scoile, is faoi rogha 

bhord bainistíochta na scoile atá sé cead a thabhairt don fhreastal. Níl faisnéis ar bith ar fáil go 

lárnach maidir leis an méid ama a chaitheann múinteoirí aonair ar an gcineál sin FGL. Le linn 

laethanta saoire an tsamhraidh, baineann neart múinteoirí bunscoile leas as FGL atá eagraithe 

ag réimse soláthróirí cúrsaí. Ag éirí as sin, tá sé de lánchead ag na múinteoirí sin leas a bhaint 

as trí go cúig lá Saoire Pearsanta Breise (SPB) le linn na scoilbhliana. Bhí 53,123 múinteoir 

bunscoile san iomlán a d’fhreastail ar chúrsaí samhraidh i dteideal leas a bhaint as laethanta 

SPB le linn na scoilbhliana 2019/2020. Is iondúil nach gcuirtear clúdach ionadaíochta ar fáil le 

haghaidh laethanta SPB, agus dá bhrí sin má thógtar na laethanta sin, d’fhéadfaí go gcuirfí 

isteach ar fhoghlaim na bpáistí. Ach, mar chuid den tsraith tacaíochtaí oibríochta a 

sholáthraítear do scoileanna le linn phaindéim COVID-19, le haghaidh na scoilbhliana 2020/21, 

soláthraigh an Roinn/BOO clúdach ionadaíochta don chéad lá de shaoire SPB a thóg an 

múinteoir sa scoilbhliain.  

 

Tá tionchar ag rannpháirtíocht na múinteoirí i bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach ar am 

teagaisc  

 

Ba chóir go dtabharfaí faoi deara go bhfuil scoileanna faoi bhacanna suntasacha maidir le baill 

foirne ag baint leas as deiseanna FGL. Tá impleachtaí ag baint le múinteoirí a scaoileadh le linn 

am scoile do leanúnachas na foghlama agus, i roinnt áiteanna sa tír, tá fadhbanna suntasacha 

ag baint le hinfhaighteacht múinteoirí ionadaíochta. D’ainneoin na mbuntáistí líonmhara a 

eascraíonn as rannpháirtíocht na múinteoirí in FGL, is féidir go mbeidh caillteanas foghlama 

ann do dhaltaí/do scoláirí, mar thoradh ar neamhláithreacht múinteoirí, fiú más 

gearrthréimhseach é. Ar leibhéal na bunscoile, is féidir go bhfuil tionchar suntasach 

eagraíochtúil ag neamhláithreachtaí múinteoirí a bhaineann le SPB ar scoil, rud a bhféadfadh 

tionchar a bheith aige ar leanúnachas an tsoláthar do na daltaí dá bhrí sin. I bhfianaise dhúnadh 
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na scoileanna mar gheall ar phaindéim COVID-19, beidh tábhacht ag baint leis an tionchar ar 

am teagmhála ranga na bhfoghlaimeoirí a íoslaghdú a bhaineann le freastal ar FGL. 

 

 

1.7.5 Cur chun cinn na gcaighdeán gairmiúla sa mhúinteoireacht 

 

Foilsíodh Cosán arb é creat na Comhairle Múinteoireachta i gcomhair aitheantas a 

thabhairt d’fhoghlaim ghairmiúil leanúnach na múinteoirí agus i gcomhair í a chur chun 

cinn  

 

Rinneadh an chéad chreat náisiúnta d’fhoghlaim na múinteoirí, Cosán, a fhaomhadh agus a 

fhoilsiú mí an Mhárta 2016. Tá Cosán mar chuid de chreat foriomlán caighdeán le haghaidh 

gach céime d’fhoghlaim na múinteoirí, lena n-áirítear OTM agus ionduchtú (Droichead). 

Saincheapadh na caighdeáin sin ar mhaithe le dearbhú do lucht na gairme agus don 

mhórphobal go bhfuil ardchaighdeán ag baint le foghlaim na múinteoirí agus gur féidir léi athrú 

agus freagairt do riachtanais foghlaimeoirí atá ag athrú. 

 

In Cosán déantar foghlaim na múinteoirí a aithint, a spreagadh agus a chur chun cinn, agus 

cothaítear aitheantas poiblí dá ngealltanas i leith na foghlama. In Aibreán 2016, thosaigh an 

Chomhairle Mhúinteoireachta próiseas forbartha le haghaidh Cosán agus tá sí sin faoi lánseol i 

láthair na huaire. Tríd an gcéim seo féadtar iniúchadh a dhéanamh ar mhodhanna éagsúla, iad 

a thriail agus iad a chur in oiriúint i gcomhthéacsanna éagsúla. Tráth a leabaithe, beidh Cosán 

ina ghné níos tábhachtaí fós den rúibric ghairmiúil do mhúinteoirí. 

 

Cuireadh tús le héisteachtaí poiblí maidir le hoiriúnacht múinteoirí chun múineadh 

 

Shroich obair na Comhairle Múinteoireachta garsprioc shuntasach i mí Iúil 2016, nuair a chuir 

an tAire Oideachais agus Scileanna ag an am tús le forálacha na nAchtanna um Oiriúnacht 

chun Múineadh de na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001-2015  . Chualathas an 

chéad éisteacht riamh maidir le hoiriúnacht an mhúinteora le bheith ag teagasc thar dhá lá i mí 

na Samhna 2017. Rinneadh 185 gearán don Chomhairle Mhúinteoireachta go deireadh 2020. 

Rinne an Chomhairle iniúchadh ar cheann is daichead de na gearáin sin faoi dheireadh 2020. 

Bhí cúig éisteacht tar éis tarlú maidir le hOiriúnacht Múinteoirí le bheith ag teagasc faoi 

dheireadh 2020 agus bhí seacht n-iniúchadh maidir le hoiriúnacht múinteoirí le bheith ag 

teagasc ag fanacht le héisteacht. 

 

1.8 Paindéim COVID-19 
 

Bhí freagairtí tapa beartais de dhíth le linn thréimhse tosaigh dhúnadh na scoileanna 

agus chun tacú le hathoscailt na scoileanna le linn phaindéim COVID-19 in 2020 

 

De dheasca phaindéim COVID-19 agus dúnadh na scoileanna tharla roinnt de na dúshláin 

lóistíochtúla agus oideachasúla ba mhó dár bhuail an earnáil oideachais riamh. Níorbh fholáir 

réimse freagairtí beartais agus gníomhartha a fhorbairt agus a fheidhmiú faoi thréimhse ghairid, 

agus níorbh fholáir na freagairtí sin a chur in oiriúint go mear de réir mar a tháinig athrú ar an 

bpaindéim. Is fiú a lua go raibh na páirtnéirí oideachais, lena n-áirítear ionadaithe scoláirí, 

tuismitheoirí, príomhoidí/bainisteoirí, ceannairí scoileanna agus múinteoirí/cleachtóirí, 

rannpháirteach i bhforbairt agus i bhfeidhmiú na dtionscnamh beartais sin.  

https://www.ancosan.ie/
https://www.teachingcouncil.ie/ga/fuinn/reachtaiocht-abhartha/acht-um-chomhairle-mhuinteoireachta/
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In 2020, bhí caiteachas nach bhfacthas riamh roimhe le hathoscailt agus feidhmiú 

sábháilte na scoileanna agus suíomhanna foghlama eile a chinntiú 

 

In 2020, mar gheall ar an tionchar a bhí ag paindéim COVID-19 tháinig dúshláin bhreise aníos, 

agus soláthraíodh pacáiste an-suntasach maoinithe breise agus tacaíochtaí eile d’fhonn cabhrú 

le hathoscailt agus le feidhmiú sábháilte na scoileanna (Tábla 1.22). Mar chuid den €331 milliún 

áiríodh leithdháileadh caipitil arbh fhiú €180 milliún é agus €151 milliún mar chistiú reatha. Leis 

an gcistiú sin éascaíodh oibreacha ullmhúcháin chun an athoscailt a bhuanú, chun ionadaíocht 

a sholáthar do mhúinteoirí agus do bhaill foirne neamhtheagaisc nárbh fhéidir leo freastal ar an 

obair mar gheall ar COVID-19, laethanta scaoilte breise do phríomhoidí agus do leas-

phríomhoidí ar leibhéal na bunscoile, tacaíochtaí folláine, costais a bhaineann le hiompar scoile, 

trealamh cosanta pearsanta (TCP) agus córais glantóireachta feabhsaithe. Mar chuid den 

chistiú áiríodh deontas d’fhonn tacú le riachtanais TFC le haghaidh an chianteagaisc, lena n-

áirítear ardáin riachtanacha foghlama agus bonneagar eile TFC agus deontais mionoibreacha 

breise do scoileanna agus d’iar-bhunscoileanna. Tríd an gClár Soláthar Samhraidh 2020, 

cuireadh cistiú breise ar fáil d’fhonn scoileanna a chumasú chun eispéiris bhreise foghlama a 

chur ar fáil do leanaí a raibh riachtanais speisialta chasta acu agus do na scoláirí ba mhó a bhí i 

mbaol míbhuntáiste sna hiar-bhunscoileanna DEIS.  

 

Tábla 1.22: Sannadh an chistithe a bhaineann leis an Treochlár le haghaidh Athoscailt na Scoileanna don 

tréimhse Lúnasa do Nollaig 2020 

 Cineál Tacaíochta Cuspóir Iomlán a 

Sannadh 

(€m) 

Tacaíochtaí dírithe 

roimh an athoscailt 

chun oibreacha ullmhúcháin a éascú a bhí le cur  i 

bhfeidhm i scoileanna don athoscailt:  

  spásanna scoile a athchóiriú/ a athchoimriú 

 stáisiúin díghalraithe lámh a shocrú 

 comharthaíocht 

€79 

Tacaíochtaí chun an 

athoscailt a bhuanú 

chun cistiú a thabhairt do na nithe seo a leanas: 

 múinteoirí breise i scoileanna 

 ionadú múinteoirí agus ball foirne 

neamhtheagaisc nárbh fhéidir leo freastal ar 

an obair mar gheall ar COVID-19 

 laethanta breise scaoilte do phríomhoidí agus 

do leas-phríomhoidí a bhí ag teagasc le 

haghaidh bearta COVID-19 a chur i bhfeidhm 

 córais fheabhsaithe glantóireachta 

 Trealamh TFC 

€126 

Costais eile a 

bhaineann le 

hathoscailt shábháilte 

na scoileanna 

chun cistiú a thabhairt do na nithe seo a leanas: 

 seirbhísí breise síceolaíochta oideachais chun  

tacaíochtaí folláine a sholáthar do scoláirí 

 tacaíochtaí breise COVID-19 le haghaidh 

daltaí a iompar tríd an scéim iompair scoile. 

€21 

Leithdháileadh breise 

caipitil 

 Deontas TFC le haghaidh Scoileanna  €105 
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 deontais mhionoibreacha bhreise do 

scoileanna agus d’iar-bhunscoileanna 

IOMLÁN  €331 

Foinse: An Roinn Oideachais 

 

Le tacaíocht ón gCigireacht, d’fhoilsigh an Roinn raon cáipéisí chun tacú le scoileanna 

idirghabháil a dhéanamh ar an gcuraclam le linn thréimhse dhúnta na scoileanna ó 

Mhárta go Meitheamh 2020 agus ar an athoscailt scoileanna i Meán Fómhair 2020 

 

Le linn thréimhse dhúnta na scoileanna ó Mhárta go Meitheamh 2020, d’fhoilsigh an Roinn 

sraith cáipéisí chun tacú le scoileanna idirghabháil a dhéanamh ar an gcuraclam. Bhí ról tosaigh 

ag an gCigireacht i dtaca le hullmhúchán na gcáipéisí sin inar áiríodh treoir do scoileanna 

maidir leis an dóigh chun tacú le foghlaim na leanaí agus na ndaoine óga i gcomhthéacs an 

chianteagaisc agus na cianfhoghlama. I measc na n-ábhar eile a foilsíodh áiríodh treoir do 

thuismitheoirí agus treoir chun tacaíocht a thabhairt do leanaí agus do dhaoine óga a raibh 

riachtanais speisialta oideachais acu, agus do leanaí agus do dhaoine óga a bhí i mbaol 

míbhuntáiste oideachais.  

 

D’fhoilsigh an Roinn sraith cáipéisí idir Iúil 2020 agus Nollaig 2020 chun tacú le scoileanna i 

dtaca le soláthar sábháilte na scolaíochta agus stiúradh an churaclaim ar theacht ar ais chun na 

scoile i Meán Fómhair 2020. Bhí ról tosaigh ag an gCigireacht in ullmhúchán na gcáipéisí sin, 

go háirithe treoir do scoileanna maidir le ciansoláthar oideachais do leanaí agus do dhaoine óga 

nárbh fhéidir leo freastal ar scoil go pearsanta de thairbhe go rabhadar i mbaol mór ó COVID-

19, treoir maidir le soláthar na n-ábhar praiticiúil ar dhóigh shábháilte i gcomhthéacs COVID-19, 

agus treoir maidir le tacú le leanaí agus le daoine óga a raibh riachtanais speisialta oideachais 

acu agus leo siúd a bhí i mbaol míbhuntáiste oideachasúil. Foilsíodh cáipéisí treorach 

teagmhasacha maidir le tacú le cianteagasc agus le cianfhoghlaim i gcás ina mbeadh tréimhse 

bhreise dhúnta scoile iomlán nó pháirteach ann. Rinneadh eolas do na cáipéisí treorach a 

d’fhoilsigh an Roinn tríd an bhfaisnéis a bhailigh an Chigireacht le linn an taighde agus na 

rannpháirtíochta leanúnaí le scoileanna le linn na bliana 2020. 

 

Bhí comhoibriú leitheadach de dhíth i measc na bpáirtithe leasmhara oideachais ar fad ar 

mhaithe le córais ghrád ríofa  a chur i bhfeidhm in ionad na hArdteistiméireachta 

 

Ba cheann de na dúshláin ab fhollasaí le linn phaindéim COVID-19 ná measúnú agus teastasú 

fhoghlaim na scoláirí ag deireadh na Sraithe Sinsearaí. Mar thoradh ar dhiantréimhse oibre 

comhoibríche ina raibh an Roinn, na páirtithe leasmhara oideachais ar fad, Coimisiún na  

Scrúduithe Stáit, an An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta CNCM agus an 

Chigireacht rannpháirteach, rinneadh an cinneadh chun na scrúduithe Stáit a chur ar ceal in 

2020 agus chun córas grád ríofa a bhunú trína bhfaigheadh scoláirí torthaí na 

hArdteistiméireachta. D’oibrigh scoileanna agus múinteoirí as lámha a chéile i gcomhar le hOifig 

Feidhmiúcháin na nGrád Ríofa sa Roinn chun teistiú deiridh scolaíochta a chur ar fáil do 

scoláirí. Bhí na scoláirí lenar bhain seo in ann dul ar aghaidh chun an ardoideachais agus an 

bhreisoideachais agus chun saol na hoibre san fhómhar 2020. Bhí cigirí lánpháirteach i 

bhforbairt agus i soláthar phróiseas na nGrád Ríofa.  
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Rinneadh eolas d’fhreagairtí beartais na Roinne agus do na tacaíochtaí a cuireadh ar fáil 

do scoileanna agus d’fhoghlaimeoirí trí thaighde a bhí déanta  ag an gCigireacht agus ag 

gníomhaíochtaí agus institiúidí acadúla eile maidir le heispéireas na leanaí agus na 

ndaoine óga sna scoileanna le linn na paindéime 

 

Bhí imní mhór ann maidir le caillteanas foghlama mar thoradh ar an gcur isteach a rinneadh ar 

an teagasc agus ar an bhfoghlaim ionscoile le linn na paindéime. Trí obair na Cigireachta i 

dteannta scoileanna, soláthraíodh neart fianaise maidir leis na dúshláin a bhí roimh dhaoine 

óga agus roimh na scoileanna le linn na paindéime agus foilsíodh í sin i sraith tuarascálacha in 

2020 agus in 2021 (Tugtar breis faisnéise ó thorthaí an taighde sin i gCaibidil 10). Tháinig roinnt 

staidéar taighde chun cinn ó ghníomhaíochtaí agus ó acadóirí éagsúla maidir le gnéithe 

éagsúla den tionchar a bhí ag COVID-19 ar an bhfoghlaim. In Iúil 2020, mar shampla, 

d’fhoilsigh an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ITES) tuarascáil45, a táirgeadh i 

gcomhar leis Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige (nó An 

Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige mar a tugadh air roimhe seo) inar díríodh ar thaighde in Éirinn 

agus ar thaighde idirnáisiúnta i dtaca le tionchair shrianta na paindéime ar leanaí agus ar 

dhaoine óga. Sna torthaí léiríodh gur dóichí go mbeadh iarmhairtí fadtéarmacha ag an gcur 

isteach ar an bhfoghlaim do neart daoine, agus go háirithe dóibh siúd atá faoi mhíbhuntáiste. Ar 

mhaithe le maolú a dhéanamh ar na dúshláin a bhí roimh dhaltaí/scoláirí a raibh riachtanais 

speisialta oideachais acu agus na daltaí a bhí i mbaol míbhuntáiste oideachasúil, bhunaigh an 

Roinn Oideachais sraith sainchlár samhraidh i scoileanna príomhshrutha agus i scoileanna 

speisialta; tríothu sin tugadh deis do leanaí leanúint leis an bhfoghlaim agus í a uchtú athuair ar 

scoil nó sa bhaile.  

 

D’athraigh an Chigireacht na dóigheanna ina ndearna sí caidreamh le scoileanna agus le 

suíomhanna le linn na paindéime 

 
Mar fhreagairt don phaindéim in 2020, d’athraigh an Chigireacht na dóigheanna ina ndearna sí 

caidreamh le scoileanna agus le suíomhanna, agus an dóigh ar thacaigh sí leo i gcomhthéacs 

fíordhúshlánach go deo a bhí ag athrú. Forbraíodh bealaí nua le monatóireacht a dhéanamh ar 

cháilíocht eispéiris leanaí agus daoine óga sa bhaile agus i scoileanna agus suíomhanna. Chuir 

faisnéis a bailíodh ó idirghníomhaíochtaí le scoileanna eolas ar fáil do cheapadh beartas sa 

Roinn agus thacaigh sé le treoir a sholáthar do scoileanna maidir le conas oibriú go sábháilte 

agus leanúint leis an idirghabháil a dhéanamh ar an gcuraclam. Bhí ról lárnach ag an 

gCigireacht maidir le córais mhalartacha seachas na scrúduithe Stáit a sholáthar agus a chur i 

bhfeidhm in 2020 (agus in 2021). Thacaigh an Chigireacht freisin le foirne Fheidhmeannacht na 

Seirbhíse Sláinte chun obair leantach a dhéanamh le scoileanna inar tuairiscíodh cásanna de 

COVID-19. Soláthraítear breis eolais maidir le hobair na Cigireachta le linn na paindéime in 

2020 i gCaibidil 10 den tuarascáil seo. 

 

Forbraíodh tacaíochtaí suntasacha tríd an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais 

(SNSO) chun tacú leis an bhfolláine i scoileanna. 

 

Agus iad ar an eolas faoi thorthaí diúltacha na paindéime ar an bhfolláine, d’fhorbair síceolaithe 

na Seirbhíse Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO) comhairle agus acmhainní do 

                                                  

 

45 Darmody M., Smyth E. and Russell, R. (2020) The implications of the COVID-19 pandemic for policy in relation to children 
and young people: a research review. Ar fáil ag: https://www.esri.ie/publications/the-implications-of-the-covid-19-pandemic-
for-policy-in-relation-to-children-and-young 

 

https://www.esri.ie/publications/the-implications-of-the-covid-19-pandemic-for-policy-in-relation-to-children-and-young
https://www.esri.ie/publications/the-implications-of-the-covid-19-pandemic-for-policy-in-relation-to-children-and-young
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thuismitheoirí, do scoláirí agus d’fhoireann na scoile chun tacú lena bhfolláine le linn dhúnadh 

na scoileanna ó Mhárta go Meitheamh 2020 agus ag tús na scoilbhliana 2020/2021 nuair a 

athosclaíodh scoileanna. Cuireadh leathanach gréasáin shaincheaptha ar bun ar a raibhl 

faisnéis agus naisc chuig tacaíochtaí a bhí ar fáil do scoláirí na hArdteistiméireachta. Chomh 

maith le foilsiú acmhainní, bhí foireann SNSO ar fáil freisin chun dul i gcomhairle le foirne scoile 

agus/nó le tuismitheoirí/caomhnóirí agus daoine óga de réir mar a iarradh. Éascaíodh an 

rannpháirtíocht seo ar líne nuair a dúnadh scoileanna. 

  

Le linn phaindéim COVID-19, d’oiriúnaigh an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do 

Mhúinteoirí a modhanna tacaíochta do scoileanna agus bhí leibhéil an-ard 

rannpháirtíochta ann ag múinteoirí agus ceannairí scoile 

 

Le linn na bliana 2020, d’athraigh an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) 

agus seirbhísí tacaíochta eile na modhanna soláthair a bhí acu d’fhonn iad a oiriúniú don 

chianteagasc agus don chianfhoghlaim le linn phaindéim COVID-19. Ag tús dhúnadh na 

scoileanna, sheol an SFGM leathanach Cianfhoghlaim do mhúinteoirí agus do cheannairí 

scoile. Ar mhaithe le múinteoirí a éascú agus iad ag pleanáil agus ag ullmhú ceachtanna agus 

cianteagaisc, d’fhorbair na foirne SFGM réimse Conairí Foghlama don uile ábhar bunscoile 

agus iar-bhunscoile ar. Anuas air sin chuir siad réimse leathan d’acmhainní cianfhoghlama ar 

fáil, lena n-áiríodh acmhainní teicneolaíochtaí digiteacha, chun cabhrú le múinteoirí agus le 

ceannairí scoileanna agus iad ag leanúint de theagasc, d’fhoghlaim agus de mheasúnú na 

ndaltaí agus na scoláirí.  

 

D’athraigh an SFGM an FGL duine-le-duine chuig formáidí ar líne agus sholáthraigh sí tacaíocht 

scoile aonair trí shamhlacha cianda, ag tabhairt tús áite do leanúnachas na dtacaíochtaí le 

haghaidh ceannairí scoile nua-cheaptha agus múinteoirí na nua-ábhar Ardteistiméireachta agus 

na sonraíochtaí (Eolaíocht Ríomhaireachta, an Corpoideachas, Eacnamaíocht, Eolaíocht 

Talmhaíochta, ATF agus Ealaín). 

Chuir scoileanna fáilte roimh an tacaíocht a sholáthair an SFGM agus bhí leibhéil an-ard 

rannpháirtíochta ó cheannairí scoileanna agus ó mhúinteoirí. Idir 12 Márta 2020 agus 30 

Meitheamh 2020, thaifead an SFGM 8,790 idirghníomhaíocht múinteoirí/ceannairí scoileanna trí 

thacaíocht scoile agus trí rannpháirtíocht chúrsa bheo ar líne. Lena chois sin, ghlac 3001 

múinteoir agus ceannaire scoileanna páirt in Ag Teagasc Ar Líne do Mhúinteoirí Bunscoile agus 

Iar-bhunscoile agus bhí 10,716 idirghníomhaíocht múinteoirí leis na seimineáir SFGM46.  

I gcomhar leis an gComhairle Mhúinteoireachta, chraol an SFGM seimineáir bheo 

sheachtainiúla mar chuid den Learning4All Series. Leis na seimineáir sin, a ndearna an 

Chomhairle Mhúinteoireachta modhnóireacht orthu, áiríodh rannpháirtíocht phainéil ón SFGM, ó 

mhúinteoirí, ó cheannairí scoileanna, ó thuismitheoirí, ó dhaltaí agus ó phríomh-

chomhpháirtnéirí oideachais. Taifeadadh breis is 17,000 ócáid rannpháirtíochta le haghaidh na 

deich seimineár gréasáin a tharla idir Márta agus Meitheamh 2020.  

 

 

 

 

                                                  

 

46 Ní áirítear rannpháirtíochtaí le múinteoirí a rinne an SFGM i gcomhar leis an gComhairle Mhúinteoireachta san fhigiúr sin. 

https://www.pdst.ie/DistanceLearning
https://www.pdsttechnologyineducation.ie/ga/Training/Courses/Teaching-Online-for-Primary-and-Post-Primary-Teachers.html
https://www.pdsttechnologyineducation.ie/ga/Training/Courses/Teaching-Online-for-Primary-and-Post-Primary-Teachers.html
https://www.pdst.ie/learningforallwebinars
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1.9 Príomhtheachtaireachtaí  
 

Foghlaimeoirí 
 Le linn na tréimhse Meán Fómhair 2016 – Nollaig 2020, rinne scoileanna agus suíomhanna 

luathfhoghlama agus luathchúraim (LFC) na hÉireann freastal ar líon méadaitheach leanaí 

agus daoine óga san iomlán; Tá buaicphointe bainte amach anois san earnáil bhunscoile, 

ach táthar ag súil go dtarlóidh tuilleadh fáis san earnáil iar-bhunscoile go dtí 2026. 

 Bhí tionchar suntasach ag rathúlacht an chláir COLÓ san earnáil luathfhoghlama agus 

luathchúraim ar an aois ag a dtosaíonn leanaí sa bhunscoil. Ní foláir machnamh a 

dhéanamh ar an tionchar iarmhartach a bheidh aige sin ar leasú churaclaim na bunscoile, 

go háirithe do na ranganna sóisearacha, agus san fhadtéarma ar roghanna curaclaim agus 

ar chláir don tsraith shóisearach, lena n-áirítear soláthar don ghairmoideachas agus don 

oiliúint.  

 Athrú suntasach i dtaca le forbairt beartais oideachasúil ná cuimsiú gníomhach ghuth na 

scoláirí maidir le ceapadh beartas.  

 Bhí eispéireas tosaigh de Churaclam Teanga na Bunscoile ag daltaí na bunscoile agus bhí 

an uile scoláire sa chéad bhliain ag staidéar na sraithe iomláine de shonraíochtaí leasaithe 

ábhar a tugadh isteach mar chuid de leasuithe don tsraith shóisearach agus iad ag dul 

isteach sa mheánscoil in 2019/20.  

 

Maoiniú 
 Tháinig méadú suntasach ar mhaoiniú don earnáil luathfhoghlama agus luathchúraim 

(LFC) sa tréimhse 2016-2020. Tá Na Chéad 5 tiomanta do leibhéil mhaoinithe tuairim is €1 

bhilliún a bhaint amach faoi 2028. 

 Tá caiteachas in aghaidh an fhoghlaimeora ar leibhéil na bunscoile agus na hiar-bhunscoile 

ag teacht le meáin na dtíorthasan Eagraíocht Um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta 

(ECFE). 

 Táthar ag leanúint de mhéadú a chur ar infheistíocht sa scéim DEIS ó €110m go €125.   

 Tá fás suntasach i gcaiteachas chun tacú le foghlaimeoirí a bhfuil riachtanais speisialta 

oideachais acu, ó ábhairín níos mó ná €1.5 billiún go €2 bhilliún. 

 

Oideoirí luathbhlianta 
 Tá fás tagtha ar líon na n-oideoirí agus na múinteoir luathbhlianta. Is é an fás 

déimeagrafach i líon na scoláirí agus ar an soláthar méadaithe do pháistí a bhfuil 

riachtanais speisialta oideachais acu is cúis leis an bhfás i líon na múinteoirí. 

 In ainneoin fás ar líon na n-oideoirí luathfhoghlama agus luathchúraim agus na múinteoirí 

sa chóras, tá earcú agus coinneáil na foirne fós ina ndúshláin ar gach leibhéal. 

 Táthar ag cur roinnt gníomhartha i bhfeidhm chun an éagsúlacht a mhéadú i ngairm na 

múinteoireachta agus chun an ceann is fearr a fháil ar na dúshláin a bhaineann le soláthar 

múinteoirí. 

 

Infheistíocht i bhfórsa oibre múinteoireachta d’ardchaighdeán  
 Táthar ag déanamh iarrachta chun an t-oideachas gairmiúil agus seasamh na múinteoirí 

agus na n-oideoirí luathbhlianta a neartú trí bheartais náisiúnta agus trí thionscnaimh 

náisiúnta.  

 Leis Na Chéad 5, ar beartas rialtas é, leagadh amach fís an-uaillmhianach d’fhórsa oibre 

atá treoraithe ag oideoirí dar 50% iad céimithe faoi 2028. Glacadh céimeanna tosaigh 

tábhachtacha chun an sprioc seo a bhaint amach, nuair a foilsíodh Scileanna a Chothú in 

2021. Rinneadh dul chun cinn maidir le feidhmiú na leasuithe a rinneadh san oideachas 

https://first5.gov.ie/
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tosaigh múinteoirí do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile agus bunaíodh cláir nua 

oideachais múinteoirí don earnáil oideachais Gaeltachta agus don earnáil lán-Ghaeilge. 

 Tá infheistíocht shuntasach déanta san fhorbairt ghairmiúil leanúnach d’oideoirí agus do 

mhúinteoirí na luathbhlianta.  

 Rinneadh Droichead, clár ionduchtaithe na Comhairle Múinteoireachta, a chur ar fáil do 

mhúinteoirí nua-cháilithe, rud a tháinig i gcomharba ar an bpróiseas promhaidh a bhí 

bunaithe ar chigireacht mar a bhí le blianta fada.  

 Cé gurb é príomhfhócas FGL ná beartais náisiúnta a chur i bhfeidhm, táthar ag soláthar 

leibhéal méadaithe FGL saincheaptha trí na seirbhísí tacaíochta. 

 Cé go bhfuil na huaireanta teagaisc sa seomra ranga níos airde in Éirinn ná an meán san 

OECD, tá tionchar air ag rannpháirtíocht na múinteoirí in FGL agus ag soláthar scrúduithe. 

 Rinne an Chomhairle Mhúinteoireachta dul chun cinn i dtaobh roinnt beart maidir le 

gairmiúlacht na múinteoirí, lena n-áirítear clár ionduchtaithe don uile mhúinteoir nua-

chláraithe, foilsiú creata le haghaidh foghlaim ghairmiúil leanúnach na múinteoirí a aithint 

agus a chur chun cinn, agus eiseachtaí a reáchtáil maidir le hoiriúnacht múinteoirí le bheith 

ag teagasc. 

 

Beartas Oideachais 
 Sa Phlean Gníomhaíochta don Oideachas 2016-2019 leagtar amach an creat beartais 

fhoriomlán d’fhorbairt an chórais oideachais in Éirinn don tréimhse sin. Leagadh síos i Na 

Chéad 5 (2019-2028) an creat beartais foriomlán le haghaidh LFC. 

 Sheol an Roinn Oideachais réimse tionscnamh náisiúnta agus chuir sí béim nach beag ar 

an oideachas Gaeltachta, ar na hábhair Eolaíochta, Teicneolaíochta, Innealtóireachta agus 

Matamatice (ETIM), ar an gcruthaitheacht, ar an teicneolaíocht dhigiteach, ar an oideachas 

um fhorbairt inbhuanaithe agus ar an bhfolláine.  

 Tríd na príomhstraitéisí sin a thabhairt isteach, tugadh aghaidh ar roinnt gnéithe ina raibh gá 

le forbairt curaclaim. Bhí sé ina dhúshlán ag scoileanna, áfach, roinnt straitéisí a chur i 

bhfeidhm go comhuaineach taobh istigh de thréimhse sách gairid.  

 

Paindéim COVID-19 
 Theastaigh freagairtí meara i dtaobh beartais agus cistithe chun cabhrú le scoileanna agus 

le suíomhanna oideachais eile d’fhonn aghaidh a thabhairt ar riachtanais na ndaltaí le linn  

phaindéim COVID-19. 

 Bhí ar scoileanna agus ar shuíomhanna athruithe an-suntasach a dhéanamh i dtaca leis an 

soláthar agus leis an timpeallacht acu i gcomhthéacs a bhí ag athrú go tapa. 

https://www.gov.ie/en/collection/8bf284-action-plan-for-education-2016/
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Caibidil 2 - An Chigireacht agus cigireacht 

 

Príomheolas 

Comhthéacs 

 

 15 cigire luathbhlianta 

 58 cigire bunscoile 

 50 cigire iar-bhunscoile 

 Is é Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016 atá mar bhunchloch ag obair na 
Cigireachta 
 

Cigireachtaí agus tuarascálacha 

 2,443 cigireacht i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim 

 92 cigireacht um chosaint agus chumhdach leanaí (CCCLanna) 

 2,293 cuairt chomhairleach de chuid FMS 

 526 cuairt chomhairleach don Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta 

 3,511 cigireacht in mbunscoileanna agus scoileanna speisialta 

 7,735 cuairt phromhaidh i mbunscoileanna agus scoileanna speisialta 

 2,759 cigireacht in iar-bhunscoileanna agus ionaid oideachais 

 1,094 cigireacht leantach  
o Dul chun cinn maith nó an-mhaith ar 81% de na moltaí i mbunscoileanna, 

scoileanna speisialta agus in iar-bhunscoileanna 

 Foilsíodh tuarascálacha téamacha ar Nua-theangacha Iasachta, Foghlaim 
Dhigiteach, ETIM (STEM) agus ar sholáthar do leanaí ar a bhfuil Neamhord ar 
Speictream an Uathachais (NSU) 
 

Roinnt príomhtheachtaireachtaí: An dóigh a n-oibríonn an Chigireacht a fhorbairt  

 Thugamar isteach raon níos leithne samhlacha cigireachta 

o Déantar níos mó cigireachtaí ar scoileanna agus ar shuíomhanna 

o Bíonn meastóireacht níos fócasaithe ann 

 D’fhorbraíomar an dóigh a ndéanaimid measúnú ar shuíomhanna luathfhoghlama 
agus luathchúraim 

o D’athraíomar an tSamhail Chigireachta Oideachais Luathbhlianta 
o Thugamar isteach cigireachtaí leantacha 
o Chuireamar tús le hobair ar mhúnla chun soláthar do leanaí ó bhreith go sé 

bliana a mheas   

 Thugamar isteach samhlacha nua cigireachta chun soláthar RSO a mheas i 

scoileanna príomhshrutha 

 Leathnaíomar ár ról comhairleach i scoileanna 

 Táimid ag feabhsú an dóigh a ndéanaimid teagmháil le foghlaimeoirí le linn 

cigireachtaí 

 Leanamar ag tacú le hathrú agus forbairt curaclaim ar fud na n-earnálacha go léir 
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2.1 Réamhrá 
 

Oibríonn an Chigireacht chun cáilíocht na foghlama agus an teagaisc a fhaigheann leanaí agus 

daoine óga i scoileanna, lárionaid oideachais agus suíomhanna eile na hÉireann a fheabhsú 

agus chun tacú le forbairt córas oideachais na hÉireann. Déanaimid an méid sin trí 

mheastóireacht ar ardchaighdeán, anailís, thacaíocht agus chomhairle a sholáthar i dtaca leis 

an soláthar oideachais, go príomha ag leibhéil na luathbhlianta, na bunscolaíochta agus na 

hiar-bhunscolaíochta.  
 

Leagtar amach feidhmeanna reachtúla na Cigireachta in alt 13 den Acht Oideachais 1998 

Múnlaítear ár gcuid oibre freisin ag na prionsabail agus na tiomantais atá leagtha amach sa 

Cód Cleachtais don Chigireacht. Baineann siad sin go bunúsach leis na nithe seo a leanas: 

 cáilíocht an tsoláthair oideachais do leanaí agus do dhaoine óga a choinneáil ag croílár 

ár gcuid oibre 

 forbairt leanúnach agus feabhsú an tsoláthair oideachais a chur chun cinn ó na 

luathbhlianta go dtí an tsraith shinsearach 

 rannpháirtíocht urramach le gach duine le linn ár gcuid oibre 

 freagracht agus cuntasacht a chur chun cinn i ngach suíomh oideachais a ndéanaimid 

meastóireacht air, lena n-áirítear suíomhanna a thacaíonn le leanaí agus daoine óga a 

bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. 

 

Déanaimid ár ndícheall feabhas a chur ar eispéiris foghlama agus torthaí foghlama gach linbh 

agus daoine óga tríd an gcomhairle agus an tacaíocht a thugaimid do mhúinteoirí, d’oideoirí 

luathbhlianta, do cheannairí scoile agus réamhscoile. Déanaimid ár ndícheall freisin feabhsú 

agus comhroinnt dea-chleachtais a chur chun cinn trínár gcumarsáid, foilseacháin, treoir agus 

comhairle. Trí mheán ár rannpháirtíochta dírí le suíomhanna agus le scoileanna, agus trí 

fhianaise agus chomhairle a sholáthar chun bonn eolais a chur faoi bheartas agus faoi 

chleachtas, féachaimid le hacmhainn suíomhanna agus scoileanna a thógáil chun go dtiocfaidh 

siad le bheith ina n-eagraíochtaí foghlama féinfheabhsaithe. 

 

Chomh maith lenár róil chomhairleacha agus tacaíochta, soláthraímid dearbhú cáilíochta agus 

cuntasachta poiblí sa chóras oideachais trí, mar shampla, thuairisciú do scoileanna agus do 

thuismitheoirí agus do phobal iomlán na scoile/na réamhscoile faoi thorthaí ár gcigireachtaí. 

Cuidíonn an ghné chuntasachta seo dár bhfeidhm iontaoibh a chothú sa chóras oideachais. Is 

feidhmeanna idirnasctha cigireachta iad feidhmeanna feabhsúcháin agus cuntasachta na 

Cigireachta. 

 

Dírítear na cigireachtaí a dhéanaimid i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim (LFC) go 

sonrach ar ghnéithe oideachais an tsoláthair LFC agus tá siad beartaithe le comhlánú a 

dhéanamh ar na cigireachtaí rialála ar shuíomhanna a rinne Cigireacht Luathbhlianta Tusla, an 

rialtóir reachtúil neamhspleách don earnáil. Sa tréimhse 2016 go 2020, bhí ár gcigireachtaí 

teoranta don chlár um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige (COLÓ). Cé go n-oibríonn an dá 

chigireacht go neamhspleách faoi chreataí ar leith, comhoibríonn siad lena chéile nuair is féidir 

lena n-áirítear trí struchtúir fhoirmiúla arna mbunú agus á reáchtáil ag an Roinn Leanaí, 

Comhionannais, Míchumais, Imeasctha agus Óige (RLCMLO), mar shampla, an Grúpa Ailínithe 

Oibríochtaí agus Córais (GAOC). 

 

Sa chaibidil seo, déantar cur síos ar eagrú na Cigireachta agus tugtar breac-chuntas ar chuid 

de na príomhfhorbairtí sa chaoi a ndéanaimid ár gcuid oibre cigireachta i scoileanna, i 

suíomhanna LFC agus i suíomhanna oideachais eile. Cuireann an ghné sin sonraí i láthair 

https://www.irishstatutebook.ie/eli/1998/act/51/enacted/en/html
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/tuairisci-cigireachta-tuarascalacha-treoirlinte-meastoireachta/
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freisin maidir le scóip na cigireachta, an taighde agus na hoibre comhairleach a cuireadh i 

gcrích thar an tréimhse Meán Fómhair 2016 go Nollaig 2020, agus féachann sé ar an gcaoi a 

ndéanaimid monatóireacht ar fheabhsú i scoileanna agus i suíomhanna, agus laistigh den 

Chigireacht féin. Déantar mion cur síos i gCaibidil 8 ar an obair atá á déanamh againn chun an 

chaoi a ndéanaimid tuairimí daltaí agus tuairimí tuismitheoirí a ionchorprú inár gcigireachtaí.  

 
 

2.2 Cúrsaí foirne agus eagrúchán na Cigireachta 
 
Tá an Chigireacht roinnte ina naoi n-aonad gnó atá faoi stiúir an Phríomhchigire agus na foirne 

bainistíochta sinsearaí. Tá cúig aonad réigiúnacha, gach ceann acu faoi stiúir príomhchigire 

cúnta, freagrach as croíchlár na gcigireachtaí agus as cuairteanna comhairleacha ar 

bhunscoileanna agus ar iar-bhunscoileanna a phleanáil agus a dhéanamh. Sanntar formhór na 

gcigirí ar na haonaid sin ar bhonn lánaimseartha nó páirtaimseartha. 

 

Tá séú aonad gnó, faoi stiúir príomhchigire cúnta, freagrach as cigireachtaí oideachais 

luathbhlianta. Déantar iad seo i raon comhthéacsanna lena n-áirítear suíomhanna LFC a 

ghlacann páirt sa Chlár Cúraim agus Oideachais Luath-Óige (COLÓ). Déantar na cigireachtaí 

sin thar ceann na Roinne Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Comhtháthaithe agus Óige 

(RLCMLO) i gcomhréir leis an Meabhrán Comhthuisceana idir RLCMLO agus an Roinn 

Oideachais agus an Chigireacht.  

 

Ina theannta sin, tá príomhchigirí cúnta sna cúig aonad réigiúnacha agus san aonad gnó 

Luathbhlianta freagrach as gnéithe d’fhorbairt beartais agus d’obair chomhairleach na 

Cigireachta. Soláthraíonn aonad Luathbhlianta na Cigireachta saintacaíocht d’aonaid bheartais 

luathbhlianta na Roinne Oideachais agus RLCMLO. 

 

Cé go bhfeidhmíonn gach aonad gnó i ndlúthchomhar le rannáin eile den Roinn ar fud réimsí 

amhail forbairt agus cur i bhfeidhm beartas, tá freagrachtaí sonracha tacaíochta beartais ar thrí 

cinn d’aonaid ghnó na Cigireachta, a bhfuil gach ceann acu faoi stiúir príomhchigire cúnta. 

Cuimsíonn siad seo raon réimsí lena n-áirítear oideachas múinteoirí, oideachas luathbhlianta, 

cuimsiú, an Ghaeilge sa chóras scoile, beartas curaclaim agus measúnaithe, agus feabhsú 

scoile. Tá roinnt freagrachtaí beartais, chomh maith le freagracht as cur i bhfeidhm bheartais 

oibríochtúla na Roinne sa Chigireacht, ar na príomhchigirí cúnta réigiúnacha. Mar shampla, tá 

cosaint sonraí, mar a bhaineann sé le hobair na Cigireachta, faoi stiúir príomhchigire cúnta 

réigiúnach faoi láthair.  

  

Tá aonad gnó amháin, an tAonad Tacaíochta agus Taighde Meastóireachta (ATTM), freagrach 

as forbairt a dhéanamh ar raon na samhlacha cigireachta, ar thaighde agus as anailís a 

dhéanamh ar shonraí cigireachta sa Chigireacht agus as athbhreithniú a dhéanamh ar na nithe 

sin. Soláthraíonn sé raon tacaíochtaí freisin do chigirí a shanntar d’aonaid ghnó réigiúnacha na 

Cigireachta chun cabhrú leo a gcuid oibre cigireachta agus comhairleach a phleanáil agus a 

dhéanamh.  

 

Sa tréimhse 2016-2020, rinne príomhchigire cúnta amháin, le tacaíocht ó fhoireann riaracháin 

agus roinnt cigirí, bainistiú ar an Aonad um Oideachas Gaeltachta don Roinn. Tá an t-aonad 

seo freagrach faoi láthair as Polasaí na Roinne don Oideachas Gaeltachta a chur i bhfeidhm, as 

Scéim Aitheantais Scoile Gaeltachta a chur i bhfeidhm, agus as beartas a fhorbairt maidir le 

hoideachas lán-Gaeilge lasmuigh de cheantair na Gaeltachta.  
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Tacaíonn rúnaíocht le hobair riaracháin na Cigireachta.  

Cairt 2.1: Struchtúr eagraíochtúil na Cigireachta  

 

An Príomhchigire

An Príomhchigire Cúnta

Aonad Gnó 1: Tuaisceart 
Bhaile Átha Cliath agus 

Réigiún Bhaile Átha Cliath 
Thuaidh

An Príomhchigire Cúnta

Aonad Gnó 2:  Baile Átha 
Cliath Thoir Theas agus 

Réigiún Bhaile Átha Cliath 
Theas & Rúnaíocht

An Príomhchigire Cúnta
Aonad Gnó 3: Lár na Tíre & 
Réigiún Bhaile Átha Cliath 

Thiar

An Príomchigire Cúnta Aonad Gnó 4: Réigiún Theas

An Príomhchigire Cúnta
Aonad Gnó 5: An Iarthar 
agus Réigiún an Mheán-

Iarthair

An Príomhchigire Cúnta
Aonad Gnó 6: An tAonad 
Tacaíochta agus Taighde 

Meastóireachta

An Príomhchigire Cúnta

Aonad Gnó 7: Aonad 
Tacaíochta Beartas um 
Oiliúint agus Cuimsiú 

Múinteoirí 

An Príomhchigire Cúnta
Aonad Gnó 8: Aonad 

Tacaíochta Curaclaim & 
Measúnaithe ar Bheartais

An Príomhchigire Cúnta
Aonad Gnó 9: Oideachais 

Luathbhlianta 

An Príomhchigire Cúnta
An tAonad um Oideachas 

Gaeltachta

An Leas-Phríomhchigire 

An Leas-Phríomhchigire
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I dTábla 2.1, tugtar breac-chuntas ar líon na gcigirí agus na foirne rúnaíochta a bhí ag fónamh 

ag deireadh gach bliana féilire den tréimhse dá dtagraíonn an tuarascáil seo. Cuirtear na 

huimhreacha in iúl i dtéarmaí coibhéis lánaimseartha. Léiríonn comparáid leis na sonraí 

coibhéiseacha a tuairiscíodh i Tuarascáil an Phríomhchigire, Eanáir 2013-Iúil 201647 gur tháinig 

méadú 9.4% ar líon na gcigirí a bhí fostaithe ag an gCigireacht idir Iúil 2016 agus Nollaig 2020. 

Idir an dá linn, thar an tréimhse dá dtagraíonn tuarascáil reatha na bPríomhchigirí, bhí méadú 

suntasach ar líon na n-oideoirí LFLC48, na múinteoirí bunscoile (8%) agus na múinteoirí iar-

bhunscoile (17 %). 

 
Tábla 2.1: Líon na gcigirí agus na mball foirne rúnaíochta a bhí ag fónamh don tréimhse Meán Fómhair 2016 - 
Nollaig 2020, arna shloinneadh mar choibhéisí lánaimseartha 

 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

Bainistíocht 
shinsearach 

11 1349 13 13 13 

Cigirí 
sinsearacha 
luathbhlianta 

- - - - 2 

Cigirí 
luathbhlianta 

12 12 15 15 13 

Cigirí 
bunscoile 

33 31 27.8 25.8 31 

Roinnchigirí 
bunscoile 

24.6 26.6 26 27 27 

Cigirí Iar-
bhunscoile 

27.5 28.5 30.5 29 32 

Cigirí 
sinsearacha 
iar-
bhunscoile 

24.7 24.7 26 22.6 17.6 

Rúnaíocht na 
Cigireachta  

9.9 10.1 12.1 12.5 11.9 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 
 

 

                                                  

 

47 Dá ngairtear anseo feasta Tuarascáil an Phríomhchigire (2016) 
48 In 2016/2017, tuairiscíodh go raibh 20,110 oideoirí luathbhlianta ag obair go díreach le leanaí i Seirbhísí Luathbhlianta. 
Tuairiscíodh go raibh 26,294 oideoirí luathbhlianta in 2019/2020 ag obair go díreach le leanaí sa luathfhoghlaim agus sa 
luathchúram agus san earnáil cúraim leanaí aois scoile. Foinsí Pobal (2017) Próifíl Earnála na Luathbhlianta 2016/17 Ar fáil 
ag: https://www.pobal.ie/research-analysis/early-years/; An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus 
Óige agus Pobal (2021) Próifíl Bhliantúil Earnáil na Luathbhlianta 2019-2020. Ar fáil ag https://www.pobal.ie/reearch-
analysis/early-years/. 
49 Sannadh ceann de na poist seo lasmuigh den Chigireacht don Aonad um Oideachas Gaeltachta. 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/1b90ce-none/
https://www.pobal.ie/research-analysis/early-years/
https://www.pobal.ie/reearch-analysis/early-years/
https://www.pobal.ie/reearch-analysis/early-years/
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2.3 Forbairtí inár n-obair chigireachta agus 

chomhairleach 
 

2.3.1 Creataí cigireachta 

 
Tá caighdeáin náisiúnta cáilíochta mar bhonn faoin ár gcuid cigireachtaí 
 

In 2016, foilsíodh den chéad uair contanam comhleanúnach de chreataí cáilíochta chun tacú 

leis an gcigireacht i suíomhanna ag glacadh páirt sa chlár COLÓ, i mbunscoileanna agus in iar-

bhunscoileanna. Leagtar amach sna creataí seo a ndéantar cur síos orthu thíos cén chuma atá 

ar cháilíocht i ngné oideachais an chláir COLÓ agus i scoileanna. Tá sé mar aidhm acu tacú le 

féinmheastóireacht, na creataí cigireachta agus na critéir a úsáideann cigirí a dhéanamh soiléir, 

tacú le comhsheasmhacht sa chigireacht, agus dioscúrsa comhroinnte a chur chun cinn faoi 

cháilíocht ghnéithe den soláthar oideachais ag glacadh páirt sa chlár COLÓ agus i scoileanna.  

 
Tá Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016: Creat Cáilíochta do Scoileanna in a bhonn 
eolais d’obair na cigireachta maidir le monatóireacht agus tuairisciú ar cháilíocht i 
scoileanna agus féinmheastóireacht scoile (FMS) araon 
 

Foilsíodh Ag Breathnú ar an Scoil Againn 2016: Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna (LAOS) 

agus Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016: Creat Cáilíochta d'Iarbhunscoileanna in 2016. Bhí 

nuálaíocht ag baint leis seo, mar murab ionann agus creataí roimhe seo, dearadh na creataí 

cáilíochta sin chun bonn eolais a chur faoin chigireacht agus faoi FMS, chomh maith le 

comhphlé a chur chun cinn maidir le hábhair a bhaineann le cáilíocht oideachais. Chuir na 

creataí cáilíochta seo tacar aontaithe comhleanúnach caighdeán ar fáil maidir le dá 

phríomhghné d’obair scoileanna: an teagasc agus an fhoghlaim ar lámh amháin, agus an 

cheannaireacht agus an bhainistíocht ar an lámh eile. Úsáidtear LAOS chun obair na gcigirí a 

threorú agus iad ag tuairisciú agus ag déanamh monatóireacht ar cháilíocht i scoileanna. Tá sé 

deartha freisin do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile le húsáid chun na cineálacha cuir 

chuige teagaisc agus foghlama is éifeachtaí agus is tarraingtí a chur i bhfeidhm agus chun 

cáilíocht na ceannaireachta ina gcuid scoileanna a fheabhsú. Tógann na creataí ar ábhair a 

forbraíodh chun tacú le féinmheastóireacht scoile in 2012 agus foilsíodh iad agus leas á bhaint 

as ionchur ó chomhpháirtithe oideachais agus ó úsáideoirí ionchasacha. Cuireadh fáilte mhór 

roimh na foilseacháin sin. Le linn na tréimhse Meán Fómhair 2016 go Márta 2017, chuir an 

Chigireacht roinnt imeachtaí ar siúil chun feasacht a mhúscailt maidir le LAOS i measc 

comhpháirtithe oideachais agus ceannairí scoile. 

 

Soláthraíonn samhail mhodhnaithe na cigireachta atá dírithe ar an oideachas sna 
luathbhlianta creat measúnaithe atá níos iomlánaíoch agus níos cuimsithí 
 

Tugadh cigireachtaí oideachais luathbhlianta (COL) isteach i mí Aibreáin 2016 ar iarratas ón 

Aire Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige, chun cur leis na 

cigireachtaí reachtúla ar shuíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim (LFC) a dhéanann 

Tusla, an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach. Tugadh isteach an COL tar éis obair 

phleanála agus fhorbartha fhairsing laistigh den Chigireacht, agus comhairliúchán forleathan le 

comhpháirtithe éagsúla san earnáil luathbhlianta. Tá COL bunaithe ar chreat cáilíochta atá 

bunaithe ar na prionsabail atá leagtha amach in Aistear: Creatchuraclam na Luath-Óige agus in 

Síolta: an Creat Cáilíochta Náisiúnta um Oideachas sa Luath-Óige agus ar thaighde náisiúnta 

agus idirnáisiúnta a bhaineann le hoideachas agus cigireacht luath-óige. Ionchorpraíodh sa 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d1884a-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d1884a-none/
https://ncca.ie/ga/an-luath-óige/
https://siolta.ie/
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chreat cáilíochta príomhghnéithe an chleachtais is fearr sa luathoideachas agus rinneadh 

soláthar a rangú leis faoi cheithre réimse leathan: 

 

 cáilíocht an chomhthéacs chun tacú le foghlaim agus le forbairt leanaí 

 cáilíocht na bpróiseas chun tacú le foghlaim agus forbairt leanaí 

 cáilíocht éispéiris foghlama agus éachtaí na leanaí 

 cáilíocht na bainistíochta agus na ceannaireachta don fhoghlaim. 

 

Rinne an Chigireacht athbhreithniú ar shamhail cigireachta COL in 2017 agus, mar thoradh ar 

na torthaí a fuarthas, cuireadh roinnt modhnuithe ar an tsamhail i bhfeidhm in 2018. Ina measc 

seo bhí fócas na samhla cigireachta a leathnú chun creat meastóireachta níos iomlánaíoch 

agus níos cuimsithí a áireamh. Aithníonn an creat athbhreithnithe50 fiche príomh-thoradh, faoi na 

ceithre réimse leathana, a chuireann síos ar ghnéithe den chleachtas is fearr in oideachas na 

luath-óige. Cuireadh fáilte go forleathan san earnáil roimh an bhfócas a thug an creat ar 

cháilíocht an phróisis sa soláthar luathfhoghlama agus luathchúraim.  

 

2.3.2 Forbairtí ar an dóigh ina ndéanaimid cigireachtaí 

 
Leathnaíodh ár raon samhlacha cigireachta chun meastóireacht agus tacaíocht níos 
spriocdhírithe a éascú  
 

Le linn na tréimhse dá dtagraíonn an tuarascáil seo, d’úsáid an Chigireacht raon leathan 

samhlacha cigireachta, idir chigireachtaí gearra gan réamhfhógra, agus chigireachtaí 

meántéarmacha, lena cuimsíodh gné amháin d’obair na scoileanna, agus chigireachtaí de 

chineál scoile uile (Tábla 2.2). D'úsáideamar samhlacha sainiúla freisin chun cigireachtaí a 

dhéanamh ar sholáthar oideachais mhalartaigh i suíomhanna amhail ionaid Ógtheagmhála 

agus samhlacha le húsáid i scoileanna atá nasctha le haonaid chúraim speisialta (ACS) agus 

aonaid choinneála leanaí (ACL). Bhí fócas na samhlacha cigireachta seo go príomha ar dhá 

ghné chriticiúla d’obair scoileanna: éifeachtacht na ceannaireachta agus na bainistíochta scoile 

agus cáilíocht an teagaisc agus na foghlama.  

 

Leathnaíomar raon na samhlacha cigireachta chun meastóireacht agus tacaíocht níos 

spriocdhírithe a éascú i gcomhthéacsanna ar leith. Dearadh na samhlacha nua chun na nithe 

seo a leanas a bhaint amach:  

 

 cigireachtaí leantacha i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim 

 díriú ar bhealach domhain ar sholáthar d’ábhair áirithe den Curaclam Bunscoile 

 soláthar do leanaí agus do dhaoine óga a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 

(RSO) a mheas 

 monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na Nósanna Imeachta um Chosaint 

Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 2017 ag na scoileanna, 

 comhairle agus tacaíocht a sholáthar chun treoirlínte na Roinne a chur i bhfeidhm chun 

timpeallacht shábháilte foghlama agus oibre a chruthú le linn COVID-19.  

                                                  

 

50 Foinse: An Roinn Oideachais (2018) Treoir don Chigireacht Oideachas Luathbhlianta, Meitheamh 2018, lch.16. Ar fáil ag: 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/b0df2c-none/ 

 

https://www.curriculumonline.ie/Primary/?lang=ga-ie
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/13ad08-none/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/13ad08-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/b0df2c-none/
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Agus na cur chuige agus na samhlacha cigireachta nua seo á ndearadh, ghlacamar cur chuige 

comhoibritheach leis na páirtithe leasmhara oideachais ábhartha.  

Léiríonn infhaighteacht sraith sofhreagrach samhlacha agus úsáid samhlacha cigireachta áirithe 

cinneadh straitéiseach ag an gCigireacht lena chinntiú go ndéantar clár meastóireachta 

náisiúnta cothromaithe a sheachadadh ag úsáid cur chuige comhréireach, riosca-bhunaithe i 

leith na cigireachta. Chuir an cur chuige seo bonn eolais faoi thosaíochtaí pleanála cigireachta 

ar fud na dtrí earnáil agus chuir sé le clúdach cigireachta níos fearr, chomh maith le húsáid 

cigireachta is saincheaptha, bunaithe ar riosca, go náisiúnta.  
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Tábla 2.2: Raon samhlacha cigireachta  

Raon Samhlacha Cigireachta 

Fad/Déine Cigireacht i 

suíomhanna 

luathfhoghlama 

agus luathchúraim 

Cigireacht in iar-

bhunscoileanna 

agus scoileanna 

speisialta 

Cigireacht in iar-

bhunscoileanna 

Cigireacht i 

suíomhanna eile 

Cuairteanna gairide 

(leathlá go lá iomlán 

inscoile) 

 Cigireacht 

theagmhasach 

(cigireacht gan 

réamhfhógra de 

ghnáth) 

Cigireacht 

theagmhasach 

(cigireacht gan 

réamhfhógra de 

ghnáth) 

Cigireacht 

theagmhasach in 

ionaid oideachais 

(cigireacht gan 

réamhfhógra de 

ghnáth) 
Tacú le soláthar 

sábháilte scolaíochta 

Tacú le soláthar 

sábháilte scolaíochta 

Cigireachtaí ar scála 

meánach a 

chuimsíonn gné 

d’obair na scoile/an 

tsuímh (cigireacht 

nó dhá chigireacht 

inscoile de ghnáth) 

Cigireacht oideachais 

na luathbhlianta 

(cigireacht gan 

réamhfhógra de 

ghnáth) 

Meastóireacht 

curaclaim 

Cigireacht ábhair Meastóireacht ar an 

teagasc agus ar an 

bhfoghlaim ó chian 

(arna déanamh ó 

chian) 

Measúnú cláir 

(Idirbhliain (IB), An 

Ardteistiméireacht 

Fheidhmeach (LCA), 

Gairmchlár na 

hArdteistiméireachta 

(LCVP) 

Cigireachtaí um 

chosaint agus 

chumhdach leanaí 

(Cigireacht tosaigh 

agus dheiridh) 

(CCCL) 

Cigireachtaí um 

chosaint agus 

chumhdach leanaí 

(Cigireacht tosaigh 

agus dheiridh) 

(CCCL) 

Meastóireacht ar an 

teagasc agus ar an 

bhfoghlaim ó chian 

(arna déanamh ó 

chian) 

Meastóireacht ar an 

teagasc agus ar an 

bhfoghlaim ó chian 

(arna déanamh ó 

chian) 

Cigireachtaí de 

chineál uile scoile – 

cigireachtaí foirne (trí 

chigireacht inscoile, 

de ghnáth) 

 Meastóireacht scoile-

uile-  bainistíocht, 

ceannaireacht agus 

foghlaim (MSU-BCF) 

 

Meastóireacht scoile-

uile bainistíocht, 

ceannaireacht agus 

foghlaim (MSU-BCF)  

Meastóireacht ar 

ionaid oideachais 

Meastóireacht ar 

phleanáil 

gníomhaíochta le 

haghaidh 

feabhsúcháin i 

scoileanna DEIS 

Meastóireacht ar 

phleanáil 

gníomhaíochta le 

haghaidh 

feabhsúcháin i 

scoileanna DEIS 

Cigireacht ar 

scoileanna bainteach 

le haonaid chúraim 

speisialta agus le 

hionaid choinneála 

leanaí 

Meastóireacht ar 

sholáthar le haghaidh 

daltaí a bhfuil 

riachtanais speisialta 

oideachais acu* 

Meastóireacht ar 

sholáthar le haghaidh 

scoláirí a bhfuil 

riachtanais speisialta 

oideachais acu 

Cigireachtaí 

leantacha 

Cigireachtaí 

leantacha 

Cigireachtaí 

leantacha 

Cigireachtaí 

leantacha 

Cigireachtaí 

leantacha 

Samhlacha nua 

maidir le forbairt 

Daltaí faoi bhun 3 

bliana d’aois 

Meastóireacht tras-

earnálach ar ábhair 

Meastóireacht tras-

earnálach ar ábhair 

 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 
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* Baineann an mheastóireacht seo ar an soláthar do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu le bunscoileanna 

amháin agus ní le scoileanna speisialta. 

 

Cuireadh tús le cigireachtaí leantacha i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim 
(LFC) 
 

Cuireadh tús le cigireacht leantach, go mall in 2017, ar shuíomhanna LFC a raibh tuairisc ar 

chigireacht ar oideachas sna luathbhlianta (COL) foilsithe acu. Dearadh an tsamhail 

chigireachta sin chun breathnú in athuair ar na gníomhartha a moladh sa tuairisc COL is déanaí 

a foilsíodh ag suíomh LFC. Rinne an Chigireacht 195 cigireachtaí leantacha i suíomhanna LFC 

sa tréimhse go dtí deireadh mhí na Nollag 2020. 

 

Cuireadh tús leis an obair maidir leis an samhail LFC a leathnú chun meastóireacht a 
dhéanamh ar an soláthar ó bhreith go sé bliana 
 

I mí na Samhna 2018, foilsíodh Na Chéad 5: Straitéis Rialtais Iomláin do Naíonáin, do Leanaí 

Óga agus dá dTeaghlaigh 2019-2028  ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige mar a bhí 

(RLCMLO anois). Sa straitéis sin, tá tiomantas sonrach ‘chun na córais rialacháin agus 

chigireachta a fhorbairt, a bharrfheabhsú agus a chur i bhfeidhm’. Mar chuid den tsraith beart 

sin, thug an Chigireacht faoi leathnú Chigireacht oideachais na luathbhlianta (COL) a fhorbairt 

agus a reáchtáil ar bhonn píolótach chun meastóireacht a dhéanamh ar an soláthar do leanaí ó 

bhreith go sé bliana. 

 

D’fhonn an tsamhail reatha cigireachta a leathnú chun go gcuimseofaí leanaí ó bhreith go trí 

bliana léi, rinne an Chigireacht athbhreithniú ar an gcreat cigireachta COL. 

 

Rinne na nithe seo a leanas eolas don athbhreithniú sin: 

 na torthaí ó dhá athbhreithniú cuimsitheacha a rinneadh ar an litríocht maidir le 

heispéiris luathfhoghlama agus luathchúraim a sholáthar do leanaí ó bhreith go trí 

bliana. 

 na torthaí ón gCéim Éisteachta agus Foghlama a cuireadh i gcrích le triúr oideoirí 

luathbhlianta 

 Aistear: Creatchuraclam na Luathóige. 

 Síolta, an Chreat Náisiúnta Cáilíochta d'Oideachas na Luathóige. 

 beartas náisiúnta na hÉireann sa réimse seo, mar shampla, Creat Cáilíochta agus 

Rialála TUSLA; agus an tSamhail um Rochtain agus Ionchuimsiú. 

 

Tráth foilsithe na tuarascála seo, bhí tús curtha le comhairliúchán agus treoir phíolótach ar an 

tsamhail chigireachta athbhreithnithe leis an earnáil luathfhoghlama agus luathchúraim.  

 

Rinneadh samhlacha nua cigireachta scoile a fhorbairt chun tacú le daltaí/scoláirí atá i 
mbaol agus daltaí/scoláirí a bhfuil riachtanais bhreise acu.  
 

I rith na tréimhse dá dtagraítear sa tuairisc seo, rinne an Chigireacht samhlacha cigireachta a 

fhorbairt chun tacú le leanaí agus le daoine óga a dteastaíonn cineálacha faoi leith comhthacaí 

oideachais. Tugadh isteach samhail chun meastóireacht a dhéanamh ar an soláthar do dhaltaí 

a bhfuil riachtanais speisialta oideachais (RSO) acu sna bhunscoileanna in 2016. Ina dhiaidh 

seo in 2019 tugadh isteach samhail cosúil leis an tsamhail sin d’iar-bhunscoileanna, a rinne 

ionadú ar an an tsamhail Cigireachta Ábhair RSO a bhí ann roimhe sin. Tá sé mar aidhm ag an 

gcineál seo cigireachta a chinntiú go bhfuil comhsheasmhacht agus comhleanúnachas idir 

meastóireacht ar sholáthar do dhaltaí a bhfuil riachtanais bhreise oideachais agus riachtanais 

https://first5.gov.ie/home
https://first5.gov.ie/home
https://ncca.ie/ga/an-luath-óige/
https://siolta.ie/
https://www.tusla.ie/services/preschool-services/early-years-quality-and-regulatory-framework/
https://www.tusla.ie/services/preschool-services/early-years-quality-and-regulatory-framework/
https://aim.gov.ie/ga/
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speisialta oideachais acu, agus an tsamhail um Leithdháileadh don Teagasc san Oideachas 

Speisialta do scoileanna a tugadh isteach i Meán Fómhair 2017. Sa chomhthéacs seo, tugtar 

aird ar leith ar an úsáid a bhaineann an scoil as an gContanam Tacaíochta51 agus ar a mhéid a 

cloíonn sí leis na prionsabail agus na gníomhartha a leagtar amach in Treoirlínte do Scoileanna: 

Ag Tacú le Daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu i Scoileanna Príomhshrutha 

(Meán Fómhair 2017).  

Sa bhliain 2016, rinne an Chigireacht samhail a fhorbairt freisin chun cigireacht a dhéanamh i 

scoileanna atá nasctha le haonaid chúraim speisialta (ACS) agus le haonaid choinneála leanaí 

(ACL). Déanann na scoileanna sin soláthar do leanaí atá an-leochaileach agus a bhfuil leibhéil 

arda riachtanas acu. Dearadh an tsamhail chun freastal ar na cúinsí áirithe a bhaineann le 

soláthar oideachais sna scoileanna sin. Tá an Chigireacht tiomanta do chlár cigireachtaí 

bliantúla sna scoileanna sin d’fhonn an t-oideachas a chuirtear ar fáil do na leanaí a dhearbhú ó 

thaobh cáilíochta de, agus chun comhairle agus tacaíocht a sholáthar do mhúinteoirí, do 

phríomhoidí agus do bhainistíocht na scoileanna. Cuireadh tús leis na cigireachtaí sin i Meán 

Fómhair 2016. 

Dearadh samhail maidir le cigireachtaí um chosaint agus chumhdach Leanaí (CCCL) 
chun tacú le scoileanna na Nósanna Imeachta Leasaithe um Chosaint Leanaí do 
Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna a chur i bhfeidhm. 
 

Chun comhlánú a dhéanamh ar thabhairt isteach Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do 

Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna rinne an Chigireacht ollchóiriú mór ar shocruithe 

cigireachta chun monatóireacht a dhéanamh ar nósanna imeachta um chosaint leanaí i 

mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna. Thug an Chigireacht socruithe athbhreithnithe 

isteach go luath in 2018 chun monatóireacht a dhéanamh ar nósanna imeachta cosanta leanaí i 

ngach cigireacht. Is éard a bhí i gceist leis na socruithe athbhreithnithe seo seiceálacha a 

dhéanamh ar chomhlíonadh na bpríomhghnéithe de na nósanna imeachta cosanta leanaí. Bhí 

leibhéal na seiceálacha maidir le comhlíonadh a rinneadh ag brath ar an gcineál cigireachta a 

bhí á déanamh: 

 Rinneadh seiceálacha leibhéal a haon le linn cigireachtaí teagmhasacha, 

meastóireachtaí curaclaim, cigireachtaí ábhair, meastóireachtaí cláir, agus 

meastóireachtaí ar sholáthar d’fhoghlaimeoirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 

acu, chun tacú le cuairteanna scolaíochta agus cigireachtaí leantacha a sholáthar go 

sábháilte. 

 Rinneadh seiceálacha leibhéal a dó le linn meastóireachtaí scoile uile (MSU), 

meastóireacht scoile uile - bainistíocht, ceannaireacht agus foghlaim (MSU-BCF), 

measúnú ar phleanáil gníomhaíochta chun geabhsúcháin i scoileanna DEIS, 

meastóireacht ar ionaid oideachais (Ógtheagmháil), agus meastóireacht ar scoileanna 

ag ACSanna agus ACLanna. 

 

D’fhorbair an Chigireacht an tsamhail maidir le cigireachtaí um chosaint agus chumhdach leanaí 

(CCCL) freisin mar shamhail chigireachta neamhspleách chun comhlíonadh nósanna imeachta 

cosanta leanaí 2017 ag scoileanna a mheas go grinn. Cuimsíonn an tsamhail chigireachta 

seiceálacha leibhéal a trí maidir le comhlíonadh chomh maith le gnéithe forbartha. Bhí comhar 

suntasach le páirtithe leasmhara i gceist le forbairt na samhla. Cuimsítear cigireacht tosaigh 

                                                  

 

51 Tá an Contanam Tacaíochta (Bunscoil) ar fáil ag: https://www.sess.ie/special-education-teacher-
allocation/primary/continuum-support-primary agus Tá an Contanam Tacaíochta (Iar-Bhunoideachas) ar fáil ag: 
https://www.sess.ie/special-education-teacher-allocation/post-primary/continuum-support-post-primary 
  

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/86519-ag-tacu-le-daltai-a-bhfuil-riachtanais-speisialta-oideachais-acu-treoirlinte-do-scoileanna/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/86519-ag-tacu-le-daltai-a-bhfuil-riachtanais-speisialta-oideachais-acu-treoirlinte-do-scoileanna/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/86519-ag-tacu-le-daltai-a-bhfuil-riachtanais-speisialta-oideachais-acu-treoirlinte-do-scoileanna/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/nosanna-imeachta-um-chosaint-leanai-do-bhunscoileanna-agus-iar-bhunscoileanna-2017/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/nosanna-imeachta-um-chosaint-leanai-do-bhunscoileanna-agus-iar-bhunscoileanna-2017/
https://www.sess.ie/special-education-teacher-allocation/primary/continuum-support-primary
https://www.sess.ie/special-education-teacher-allocation/primary/continuum-support-primary
https://www.sess.ie/special-education-teacher-allocation/post-primary/continuum-support-post-primary
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agus cigireacht deiridh le gach cigireacht um chosaint agus chumhdach linbh. Foilsíodh an 

Treoir do Chigireachtaí um Chosaint agus Chumhdach Leanaí in 2019, agus ag an bpointe sin 

cuireadh tús le clár cigireachtaí um chosaint agus chumhdach leanaí i mbunscoileanna agus in 

iar-bhunscoileanna. Tá tuilleadh faisnéise maidir le forbairt na samhla sin agus torthaí na 

gcigireachtaí sin ar fáil i gCaibidil 9.  

 

Dearadh samhail nua cigireachta chun tacú le scoileanna Treoirlínte na Roinne a chur i 
bhfeidhm maidir le hoibriú sábháilte agus inbhuanaithe scoileanna le linn COVID-19 
 

Le linn phaindéim COVID-19, bhí oibriú sábháilte agus inbhuanaithe scoileanna mar thosaíocht 

náisiúnta. Chun é seo a bhaint amach, d’eisigh an Roinn treoir52 mhionsonraithe do gach scoil 

agus ionad oideachais. I gcomhar leis an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta (USS) agus le 

scoileanna, d’fhorbair an Chigireacht samhail chigireachta, Tacú le Soláthar Sábháilte 

Scolaíochta (TSSS) chun monatóireacht a dhéanamh ar na hiarrachtaí a bhí á ndéanamh ag 

scoileanna timpeallachtaí sábháilte oibre agus foghlama a sholáthar agus lenar cuireadh 

bealach ar fáil ina bhféadfadh cigirí comhairle a thabhairt do cheannairí scoile faoin gcleachtas 

is fearr maidir le timpeallacht shábháilte foghlama agus oibre a sholáthar agus iad ag déileáil le 

COVID-19. I gciorcláin na Roinne Oideachais 0040/2020 (Bunscoil) agus 0041/2020 (Iar-

bhunscoil), leagtar amach an dóigh a rachadh an Chigireacht i dteagmháil le scoileanna sa 

scoilbhliain 2020/21 chun tacú le teagasc agus foghlaim agus chun tacú le hoibriú sábháilte 

scoileanna atá ag baint úsáid as cigireachtaí TSSS. Mar chuid den mhonatóireacht náisiúnta 

níos leithne ar chleachtais oibre shábháilte, tuairiscíodh torthaí cigireachtaí TSSS go rialta don 

Údarás Sláinte agus Sábháilteachta agus do Roinn an Taoisigh.  

 

Tháinig deireadh le rannpháirtíocht lárnach na gcigirí i bpromhadh múinteoirí 
nuacháilithe 
 

Ag leibhéal na bunscoile, tháinig deireadh le rannpháirtíocht lárnach na gcigirí i bpromhadh 

múinteoirí bunscoile tar éis céim idirthréimhseach fhada. Aistríodh an fhreagracht iomlán as 

ionduchtú múinteoirí nua-cháilithe isteach i ngairm na múinteoireachta chuig an gComhairle 

Mhúinteoireachta le linn na scoilbhliana 2020/2021 agus d’fhág sin gurb é Droichead clár de 

chuid na Comhairle, an t-aon bhealach ionduchtaithe a bhí ar fáil do na múinteoirí sin. Thug 

Tuarascálacha an Phríomhchigire roimhe seo faoi deara go raibh éifeacht díréireach ag 

soláthar cigireachtaí promhaidh ar chumas na Cigireachta clár cigireachta cothrom agus 

leordhóthanach a sholáthar. Léiríonn athbhreithniú ar na sonraí cigireachta ón tréimhse 2016-

2020 gur éascaigh an t-ualach oibre laghdaithe maidir le promhadh méadú suntasach ar 

chineálacha eile oibre cigireachta agus comhairliúcháin ag cigirí i mbunscoileanna. 

 

2.3.3 Ár ról comhairleach agus tacaíochta 

 

Lean an Chigireacht ag tacú le scoileanna agus iad ag cur phróiseas na 
féinmheastóíreachta scoile i bhfeidhm 

Mar a léirítear thuas, sholáthair LAOS 2016 creat cáilíochta d’fhonn an Fhéinmheastóireacht 

Scoile (FMS) agus cigireachtaí a threorú. Féachadh leis an gcreat cáilíochta cuidiú le 

scoileanna féinmheastóireacht, cleachtas machnamhach agus freagrúlacht do riachtanais 

                                                  

 

52 Tá an tsraith doiciméad treorach a sholáthraíonn an Roinn chun tacú leis an soláthar sábháilte agus inbhuanaithe do 
scoileanna ar fáil ag https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ar-mbunscoileanna-agus-ar-scoileanna-speisialta-a-athoscailt 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/1019c9-none/
https://www.gov.ie/ga/ciorclan/ea5d8-socruithe-maidir-le-cigireacht-agus-feinmheastoireacht-scoile-don-scoilbhliain-20202021/
https://www.gov.ie/ga/ciorclan/f01bd-socruithe-maidir-le-cigireacht-agus-feinmheastoireacht-scoile-don-scoilbhliain-20202021/
https://www.teachingcouncil.ie/ga/oideachas-muinteoiri/droichead/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ar-mbunscoileanna-agus-ar-scoileanna-speisialta-a-athoscailt


68 

 

leanaí agus daoine óga a leabú ina seomraí ranga agus i suíomhanna foghlama eile. Bhí sé 

mar aidhm, ach go háirithe, ag gné teagaisc agus foghlama an chreata tacú le scoileanna agus 

iad i mbun féinmheastóireachta. 

Tar éis na céime tosaigh de FMS ó 2012 go 2015, d’fhoilsigh an Roinn sraith ciorclán a thug 

breac-chuntas ar na riachtanais do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna ina 

rannpháirtíocht sa dara céim de FMS idir 2016 agus 2020. Ar an drochuair, chuir gníomhaíocht 

thionsclaíoch ag múinteoirí i mbunscoileanna, ar ghníomhaíocht í nach raibh baint aici le 

cigireacht nó le féinmheastóireacht scoile, moill ar chur i bhfeidhm na gciorclán seo. Nuair a 

réitíodh an ghníomhaíocht thionsclaíoch, leasaíodh na híoscheanglais don FMS a bhí leagtha 

amach roimhe seo i Ciorclán 0039/2016. Sa tréimhse Márta 2018 go Meitheamh 2020, 

ceanglaíodh ar scoileanna réimse curaclaim amháin nó nó dhá réimse curaclaim nó gnéithe 

den teagasc agus den fhoghlaim a roghnú, bunaithe ar na réimsí agus na caighdeáin a leagtar 

amach in LAOS 2016 mar fhócas dá bpróiseas féinmheastóireachta (in ionad an dá nó ceithre 

réimse/ghné a éilíodh le Ciorclán 0039/2016).  

Ag leibhéal iar-bhunscoile, le Ciorclán 0040/2016 moladh do scoileanna leanúint d’úsáid an 

phróisis FMS chun tionscnaimh náisiúnta a chur i bhfeidhm, agus chun gnéithe dá gcleachtais 

teagaisc agus foghlama féin ar gá iad a fhorbairt agus a fheabhsú a aithint. Bhíothas ag súil go 

n-úsáidfeadh mórchuid na scoileanna an próiseas go hiondúil chun cabhrú le gnéithe ábhartha 

den Chreat don tSraith Shóisearach 2015 a thabhairt isteach agus a leabú. Bhíothas ag súil 

freisin go n-úsáidfeadh scoileanna an próiseas chun fócas bríoch a choinneáil ar litearthacht 

agus ar uimhearthacht.  

In 2016, d’fhoilsigh an chigireacht Treoirlínte athbhreithnithe maidir le FMS lenar cuireadh 

Ciorclán 0040/2016 agus an t-aiseolas a fuarthas ó scoileanna agus ó na comhpháirtithe 

oideachais san áireamh. Dearadh na treoirlínte seo, Treoirlínte Féinmheastóireachta Scoile 

2016-2020 Bunscoile agus Féinmeastóireacht Scoile Treoirlínte 2016-2020 Iar Bhunscoileanna 

chun tacú le bunscoileanna agus le hiar-bhunscoileanna agus iad ag plé leis an dara céim 

d’fhéinmheastóireacht scoile idir 2016 agus 2020 

Ag leibhéil bunscoile agus iar-bhunscoile araon, bhí FMS mar bhonn agus taca le cur i 

bhfeidhm tionscnamh nua, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann leis an bhfolláine agus leis an 

bhfoghlaim dhigiteach. Áiríodh sa Ráiteas Polasaí Folláine agus Creat Cleachtais 2018-2023 an 

rún go n-úsáidfeadh gach scoil an próiseas FMS chun timthriall athbhreithnithe agus forbartha 

um chur chun cinn folláine a thionscnamh faoi 2023; tá sé seo sínte go 202553. Comhlánaíonn 

an Creat Foghlama Digití (2017) an próiseas FMS maidir le teicneolaíochtaí digiteacha a leabú 

sa teagasc agus san fhoghlaim.  

Bhí sé beartaithe go mairfeadh an dara timthriall den FMS ar feadh ceithre bliana ach, mar 

gheall ar na dúshláin mhóra a bhí roimh scoileanna sa scoilbhliain 2020/21, leathnaíodh é faoi 

chiorcláin 0040/2020 agus 0041/2020 go dtí Meitheamh 2021 ar dtús agus ina dhiaidh sin go 

Meitheamh 2022 i bhfianaise na ndúshlán breise a bhí roimh scoileanna i gcomhthéacs na 

paindéime. Cé go raibh aird ghéar fós ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim, bhí an dara 

timthriall éagsúil ón gcéad timthriall sa mhéid gur thug sé níos mó solúbthachta agus rogha do 

scoileanna maidir leis an gcaoi a ndearna siad an próiseas FMS a bhainistiú agus a dhíriú. 

                                                  

 

53 Luaite i gCiorclán 0032/2021 na Roinne Oideachais (bunscoile) agus i gCiorclán 0033/2021 (iar-bhunscoil)   

https://www.gov.ie/ga/ciorclan/80dd02fcebb14e01b610ba4bcdf956c0/
https://www.gov.ie/ga/ciorclan/2bc15d761b5245ccb64d8321cb1d7d29/
https://ncca.ie/ga/an-tsraith-shóisearach/creat-don-tsraith-shóisearach/
https://www.gov.ie/ga/ciorclan/2bc15d761b5245ccb64d8321cb1d7d29/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/aiseanna/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/aiseanna/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/aiseanna/
https://www.gov.ie/ga/feachtais/df9cd-follaine-san-oideachas/
https://www.gov.ie/ga/seirbhis/creat-foghlama-digiti/
https://www.gov.ie/ga/ciorclan/ea5d8-socruithe-maidir-le-cigireacht-agus-feinmheastoireacht-scoile-don-scoilbhliain-20202021/
https://www.gov.ie/ga/ciorclan/f01bd-socruithe-maidir-le-cigireacht-agus-feinmheastoireacht-scoile-don-scoilbhliain-20202021/
https://www.gov.ie/ga/ciorclan/ab70a-socruithe-maidir-le-rannphairtiocht-na-cigreachta-le-bunscoileanna-agus-scoileanna-speisialta-scoilbhliain-20212022/
https://www.gov.ie/ga/ciorclan/98933-socruithe-maidir-le-rannphairtiocht-na-cigireachta-le-hiar-bhunscoileanna-agus-le-hionaid-oideachais-don-scoilbhliain-20212021/
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Chun tacú le scoileanna agus iad ag plé le FMS, thug an Chigireacht cuairteanna 

comhairleacha ar scoileanna gach bliain. Ba é cuspóir gach cuairte dea-chleachtas a dhearbhú 

agus comhairle phraiticiúil a sholáthar faoin gcaoi a bhféadfadh scoileanna a struchtúir 

mheastóireachta inmheánacha a chur chun cinn trí dhul i mbun FMS.  

Le linn na tréimhse Meán Fómhair 2016 go Nollaig 2020, tugadh 2,293 cuairt chomhairleach ar 

scoileanna. Tugadh 1,418 de na cuairteanna sin ar bhunscoileanna agus tugadh na 875 cuairt 

eile ar iar-bhunscoileanna. Is ionann é sin agus laghdú ar líon na gcuairteanna sa tréimhse a 

cumhdaíodh in Tuarascáil an Phríomhchigire (2016) roimhe seo, mar ar thug cigirí níos mó ná 

4,750 cuairt ar scoileanna. Is féidir an difríocht idir an dá thréimhse a mhíniú leis an am agus na 

hacmhainní suntasacha a d’infheistigh an Chigireacht chun tacú le tabhairt isteach tosaigh FMS 

i scoileanna le linn na tréimhse a cumhdaíodh roimhe seo in Tuarascáil an Phríomhchigire 

(2016).  

 

Thug an Chigireacht cuairteanna comhairleacha ar scoileanna atá rannpháirteach i raon 
tionscnamh náisiúnta agus atá maoinithe ag an Roinn 
 

Ó 2018, thug an Chigireacht cuairteanna comhairleacha ar scoileanna atá rannpháirteach i raon 

tionscnamh arna maoiniú ag an Roinn Orthu sin tá an Ciste Barr Feabhais Scoile (CBFS), an 

Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta agus an Tionscadal Céim Suas (Fíor 2.1). 

 

Sa CBFS, i Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta agus sa Tionscadal Céim Suas, táthar ag 

súil go n-úsáidfidh scoileanna an próiseas FMS chun tacú le cur i bhfeidhm na dtionscnamh 

ábhartha. Tugadh faoi 419 cuairt um Chiste Barr Feabhais Scoileanna – Comhionannas 

Deiseanna i Scoileanna a Sheachadadh (DEIS) agus 10 gcuairt chomhairleacha Céim Suas le 

linn na tréimhse dá dtagraíonn an tuarascáil seo. Tugadh 526 cuairt chomhairleach i 

mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna a bhí rannpháirteach sa Scéim Aitheantais 

Scoileanna Gaeltachta. Bhain go leor scoileanna leas freisin as cuairteanna comhairleacha 

chun tacú le cur i bhfeidhm na Straitéise Digití do Scoileanna 2015-2020. Tá na hacmhainní a 

chuirtear ar fáil do scoileanna, mar shampla an Creat Foghlama Digití (CFD) agus na hábhair 

phleanála don fhoghlaim dhigiteach, ailínithe go dlúth leis an bpróiseas FMS. 

  

Tabharfar breac-chuntas ar fhorbairtí agus ar nuálaíochtaí in obair chomhairleach agus 

chigireachta a tháinig chun cinn mar thoradh ar phaindéim COVID-19 i gCaibidil 10. 

 

Fíor 2.1 Tionscnaimh arna maoiniú ag an Roinn le tacaíocht ó chuairteanna comhairleacha na 

Cigireachta ar scoileanna  

Is tionscnamh é an Ciste Barr Feabhais Scoile de chuid an Chláir don Rialtas 2020 chun 

sármhaitheas agus nuálaíocht i scoileanna a spreagadh agus a aithint. Cuireann maoiniú ar 

chumas scoileanna dul i gcomhar, i gcásanna áirithe le hinstitiúidí ardoideachais agus fiontar, 

maidir le réitigh nuálacha agus tugann sé saoirse dóibh triail a bhaint as tionscadail nua agus 

teacht ar réitigh chruthaitheacha ar fhadhbanna casta. Scaiptear cur chuige ar éiríodh leo ar 

fud na n-éarnálacha luathbhlianta, bunscoile agus iar-bhunscoile. Leis An Ciste Barr 

Feabhais Scoile: DEIS, a rinneadh air in 2017, tacaítear scoileanna oibriú le chéile chun 

réitigh nuálacha a shainaithint ar shaincheisteanna atá sainiúil don chomhthéacs agus atá 

dírithe ar dhul i ngleic le míbhuntáiste oideachais agus ar thorthaí foghlama do scoláirí a 

fheabhsú. 

Seoladh an Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta in 2017 mar chuid den Pholasaí ar 

Oideachas Gaeltachta 2017-2022. Is é príomhchuspóir an Pholasaí oideachas Gaeilge 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/1b90ce-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/1b90ce-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/1b90ce-none/
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ábhartha ar ardchaighdeán a sholáthar do dhaoine óga i scoileanna Gaeltachta agus, ar an 

mbealach seo, tacú le húsáid na Gaeilge i bpobail Ghaeltachta agus í a spreagadh. Faoin 

Pholasaí, tugadh an deis do scoileanna atá lonnaithe i gceantair pleanála teanga Ghaeltachta 

spéis a léiriú páirt a ghlacadh sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta. D’fhonn 

aitheantas a bhaint amach mar scoil Ghaeltachta, éilítear ar scoileanna oibriú go hiomlán trí 

mheán na Gaeilge (seachas curaclam an Bhéarla agus teangacha eile), mar atá leagtha 

amach i gcritéir teangabhunaithe an Bheartais agus i gciorcláin na Roinne ar an Scéim. Mar 

gheall ar phaindéim COVID-19, tugadh tréimhse fhadaithe do scoileanna sa Scéim suas go 

deireadh na scoilbhliana 2023/24 chun aitheantas a fháil.  

Seoladh an Tionscadal Céim Suas in 2018. Ba é príomhaidhm an tionscadail tacú le 

scoileanna a bhfuil an Creat don tSraith Shóisearach (2015) curtha i bhfeidhm acu go 

héifeachtach go dtí seo chun go mbeidh leibhéal an chur chun feidhme an-éifeachtach fosta. 

Bhí an tionscadal a raibh naoi scoil páirteach ann faoi stiúir na seirbhíse tacaíochta don 

tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (SSM). Chuir triúr cigirí naisc comhairle ghairmiúil ar fáil 

do scoileanna agus iad ag forbairt agus ag cur i bhfeidhm a gcuid tionscadal.  

 

 

2.4 Forbhreathnú ar ghníomhaíocht chigireachta 
 
Chuaigh an Chigireacht i mbun réimse leathan gníomhaíochta meastóireachta agus 
comhairliúcháin 
 

Tugann na táblaí sa chuid seo forbhreathnú ar ghníomhaíocht chigireachta i scoileanna agus i 

suíomhanna LFC sa tréimhse ó Mheán Fómhair 2016 go dtí deireadh 2020. Tugann siad 

forbhreathnú freisin ar na cuairteanna comhairleacha a rinne an Chigireacht agus ar 

chigireachtaí a rinne an Chigireacht thar ceann rannáin eile sa Roinn amhail monatóireacht ar 

chlár an tsamhraidh do dhaltaí/scoláirí atá i mbaol míbhuntáiste nó do dhaltaí/scoláirí a bhfuil 

riachtanais speisialta oideachais acu. Orthu sin tá ionaid Ógtheagmhála ina ndéantar 

cigireachtaí thar ceann na Roinne Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta 

agus Eolaíochta; Coláistí Gaeilge ina ndéantar cigireachtaí thar ceann na Roinne 

Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán; agus coláistí talmhaíochta 

ina ndéantar cigireachtaí thar ceann Teagasc. 

 

Tábla 2.3 Cigireachtaí i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim 

  

Meán 
Fómhair-
Nollaig 

2016 

2017 2018 2019 2020 Iomlán 

Cigireachtaí 
oideachaIs 
luathbhlianta (COL) 

267 656 616 589 120 2,248  

Cigireachtaí leantacha - 26 77 80 12 195 

Iomláin 
267 682 693 669 132 2,443 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 
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Tábla 2.4: Cigireacht i mbunscoileanna agus scoileanna speisialta 

 Meán 
Fómhair-
Nollaig 

2016 

2017 2018 2019 2020 Iomlán 

Meastóireachtaí 
curaclaim 

63 154 221 177 60 675 

Cigireachtaí um 
chosaint agus 
chumhdach 
leanaí 
(Cigireacht 
tosaigh) 

- - - 13 19 32 

Cigireachtaí um 
chosaint agus 
chumhdach 
linbh (Cigireacht 
deiridh)54 

- - - 12 5 17 

Meastóireachtaí 
ar an bpleanáil 
gníomhaíochta 
le haghaidh 
feabhsúcháin i 
scoileanna DEIS 
(bunscoileanna) 

10 10 10 19 1 50 

Cigireachtaí 
leantacha  

82 165 129 140 42 558 

Cigireachtaí 
teagmhasacha 

163 286 282 374 89 1,194 

Meastóireacht ar 
sholáthar le 
haghaidh daltaí a 
bhfuil 
riachtanais 
speisialta 
oideachais acu55 

8 9 11 40 16 84 

Meastóireacht 
scoile uile - 
bainistíocht, 
ceannaireacht 
agus foghlaim 

62 102 104 97 30 395 

Meastóireachtaí 
scoile uile 

15 38 6 11 5 75 

                                                  

 

54 Cuimsíonn cigireacht um chosaint agus chumhdach leanaí cigireacht tosaigh agus cigireacht deiridh. I roinnt cásanna, níor 
críochnaíodh an chigireacht dheiridh i scoil sa bhliain féilire chéanna inar rinneadh an chéad chigireacht. 
55 Le linn na meastóireachtaí sin, tugann cigirí cuairt ar ranganna príomhshrutha agus ranganna tacaíochta, ach ní dhéanann 
siad na cigireachtaí sin i scoileanna speisialta. 
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Cigireachtaí 
chun tacú le 
soláthar 
sábháilte 
scolaíochta 

- - - - 431 431 

Iomláin 403 764 763 883 698 3,511 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 
Tábla 2.5 Cuairteanna promhaidh i mbunscoileanna agus scoileanna speisialta 

 Meán 
Fómhair-
Nollaig 

2016 

2017 2018 2019 2020 Iomlán 

Líon na 
gcuairteanna ar 
mhúinteoirí ar 
promhadh 

603 3,352 2,572 1,090 118 7,735 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

Tábla 2.6 Cigireachtaí in iar-bhunscoileanna 

 Meán 
Fómhair-
Nollaig 
2016 

2017 2018 2019 2020 Iomlán 

Cigireachtaí um 
chosaint agus 
chumhdach 
leanaí 
(Cigireachta 
thosaigh) 
 

- - - 11 15 26 

Cigireachtaí um 
chosaint agus 
chumhdach 
leanaí 
(Cigireacht 
deiridh) 

- - - 10 7 17 

Meastóireachtaí 
ar an bpleanáil 
gníomhaíochta le 
haghaidh 
feabhsúcháin i 
scoileanna DEIS 

10 8 10 18 2 48 

Meastóireacht ar 
sholáthar le 
haghaidh daltaí a 
bhfuil 
riachtanais 
speisialta 
oideachais acu 

- - - 22 5 27 

Cigireachtaí 
leantacha 

34 98 75 108 12 327 
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Meastóireachtaí 
ar scoileanna ag 
aonaid cúraim 
speisialta, agus 
ag ionaid 
choinneála 
leanaí 

1 8 3 7 5 24 

Cigireachtaí 
teagmhasacha  

100 165 129 154 29 577 

Meastóireachtaí 
ar chláir  

6 25 23 17 7 78 

Cigireachtaí 
ábhair  

120 275 252 282 59 988 

Meastóireacht 
scoile uile-
bainistíocht, 
ceannaireacht 
agus foghlaim  

36 79 78 65 24 282 

Cigireachtaí 
chun tacú le 
soláthar 
sábháilte 
scolaíochta 

- - - - 276 276 

Iomláin 307 658 570 694 441 2,670 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 
Tábla 2.7 Cigireachtaí in ionaid oideachais 

 Meán 
Fómhair-
Nollaig 
2016 

2017 2018 2019 2020 Iomlán 

Meastóireachtaí 
ar ionaid 
oideachais 

4 1 7 4 1 17 

Cigireachtaí 
chun tacú le 
soláthar 
sábháilte 
scolaíochta 

- - - - 33 33 

cigireachtaí 
teagmhasacha  

3 3 9 8 2 25 

Cigireachtaí 
leantacha 

5 2 3 3 1 14 

Iomláin 12 6 19 15 37 89 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 
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Tábla 2.8 Cuairteanna comhairleacha chun tacú le FMS 

 Meán 
Fómhair-
Nollaig 
2016 

2017 2018 2019 2020 Iomlán 

Bunscoileanna 
agus scoileanna 
speisialta 

1 11 600 723 83 1,418 

Iar-
bhunscoileanna 

7 303 299 249 17 875 

Iomláin 8 314 899 972 100 2,293 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 
Tábla 2.9 Cineálacha eile meastóireachta agus comhairle 

 Meán 
Fómhair-
Nollaig 

2016 

2017 2018 2019 2020 Iomlán 

Meastóireacht ar Choláistí 
Gaeilge 

25 27 28 21 056 101 

Meastóireacht ar chláir 
samhraidh le haghaidh 
forbartha leanúnaí do 
mhúinteoirí bunscoile 

40 42 41 44 54 221 

Meastóireacht ar choláistí 
de chuid Teagasc 

- - - 1 - 1 

Scéim Aitheantais 
Scoileanna Gaeltachta: 
Cuairteanna comhairleacha 
ar scoileanna 

- 161 195 162 8 526 

Scéim Aitheantais 
Scoileanna Gaeltachta: 
Cuairteanna cás-staidéir 

- - - 18 1 19 

Éisteachtaí faoi alt 29 den 
Acht Oideachais 

49 199 256 288 182 974 

Cigireachtaí arna ndéanamh 
i gcomhthéacs alt 24 den 
Acht Oideachais, 1998 

- - 1 - - 1 

Cigireachtaí arna ndéanamh 
ar mhaithe le haitheantas 
scoile 

3 1 1 - - 5 

Cigireachtaí sna Scoileanna 
Eorpacha 

19 21 13 12 33 98 

                                                  

 

56 Cuireadh Coláistí Gaeilge ar ceal in 2020 mar gheall ar an bpaindéim COVID-19.. 
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Cigireachtaí ar champaí 
samhraidh do pháistí 
(campaí samhraidh lán-
Ghaeilge) 

5 5 5 6 8 29 

Cigireachtaí ar champaí 
litearthachta/uimhearthachta 
samhraidh do leanaí 

5 5 5 5 24 44 

Cigireachtaí ar sholáthar an 
tsamhraidh i scoileanna atá 
nasctha le haonaid chúraim 
speisialta 

- 3 - - - 3 

Cuairteanna cigireachta a 
rinneadh ar ionaid fáiltithe 
agus ionduchtaithe 
eigeandála 

- 2 - - 2 4 

Ciste Barr Feabhais 
Scoileanna DEIS: 
Cuairteanna comhairleacha 
ar scoileanna 

- 40 130 130 119 419 

Ciste Barr Feabhais 
Scoileanna Céim Suas: 
Cuairteanna comhairleacha 
ar scoileanna 

- - 3 6 1 10 

Cuairteanna ar scoileanna 
chun tacú le dearbhú 
cáilíochta measúnuithe 
idirnáisiúnta 

- - 157 0 - 157 

Iomláin 146 506 835 693 432 2,612 

 Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

Foilsíodh tuarascálacha téamacha ar raon réimsí  
 

Foilsíonn an Chigireacht raon tuarascálacha agus foilseachán eile chun comhairle agus 

tacaíocht a thabhairt do scoileanna, do lucht déanta beartas agus don phobal oideachais i 

gcoitinne. Orthu sin tá tuarascálacha náisiúnta ar ghnéithe éagsúla den soláthar oideachais ar 

fud na n-earnálacha éagsúla. Soláthraíonn tuairiscí torthaí agus moltaí a éiríonn as anailís na 

Cigireachta ar mheastóireachtaí scoile agus as taighde a rinneadh ar théamaí nó ar ábhair 

shonracha. Cuidíonn torthaí na dtuarascálacha sin chun eolas a dhéanamh do bheartais agus 

don chleachtas sna gnéithe sin den soláthar. Is minic eiseamláir den dea-chleachtas a bheith 

sna tuarascálacha agus is féidir le scoileanna leas a bhaint acu chun gnéithe dá gcleachtas a 

fheabhsú. 

 

Sa tréimhse a chumhdaítear leis an tuairisc foilsíodh na tuarascálacha téamacha seo a leanas: 

 

 Nuatheangacha Iasachta: Tuairisc ar Cháilíocht an Chleachtais in Iar-Bhunscoileanna (2020) 

 Foghlaim Dhigiteach 2020: Tuairisciú ar Chleachtas i gcomhthéacsanna Luathfhoghlama 

agus Cúraim, Bunscoile agus Iar-Bhunscoile (2020) 

 Oideachas STEM 2020: Tuairisciú ar Chleachtas i gComhthéacsanna Luathfhoghlama agus 

Cúraim, Bunscoile agus Iar-Bhunscoile (2020) 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/nuatheangacha-iasachta-tuairisc-ar-chailiocht-an-chleachtais/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/1967b-foghlaim-dhigiteach-2020-ag-tuairisciu-ar-an-gcleachtas-i-gcomhtheacsanna-luathfhoghlama-agus-curaim-bunscoile-agus-iar-bhunscoile/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/1967b-foghlaim-dhigiteach-2020-ag-tuairisciu-ar-an-gcleachtas-i-gcomhtheacsanna-luathfhoghlama-agus-curaim-bunscoile-agus-iar-bhunscoile/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9fa41-oideachas-stem-2020-ag-tuairisciu-ar-chleachtas-i-gcomhtheacsanna-luathfhoghlama-agus-luathchuraim-bunscoile-agus-iar-bhunscoile/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9fa41-oideachas-stem-2020-ag-tuairisciu-ar-chleachtas-i-gcomhtheacsanna-luathfhoghlama-agus-luathchuraim-bunscoile-agus-iar-bhunscoile/
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 Soláthar Oideachais d'Fhoghlaimeoirí ar a bhfuil Neamhord de Chuid Speictream an 

Uathachais i Ranganna Speisialta Ceangailte le Scoileanna Príomhshrutha in Éirinn (2020) 

 

In earrach 2021, foilsíodh dhá thuarascáil ilchodacha ar thorthaí na cigireachta ar cháilíocht an 

tsoláthair oideachais i nGaelscoileanna agus i nGaelcholáistí, i scoileanna lán-Ghaeilge 

lasmuigh den Ghaeltacht; chlúdaigh na tuarascálacha sin an tréimhse 2017 go 2020. 

 

 Bunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht: A raibh le rá ag cigirí 

 Iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht: A raibh le rá ag cigirí 

 

Foilsíodh raon tuarascálacha taighde ón gCigireacht ag eascairt as clár taighde agus obair 

chomhairleach le scoileanna le linn phaindéim COVID-19. Faoi dheireadh 2020, bhí seacht 

dtuarascáil agus tuarascáil achomair sa tsraith sin:  

 Atosú Scolaíochta Fómhar 2020: Tuairisc ar anailís sonraí ó phríomhoidí 

 Filleadh ar scoil: Tuairisc ar anailís ar shonraí ó phríomhoidí, Meán Fómhair agus Samhain 

2020 

 Filleadh ar scoil: Tuairisc ar ghrúpaí fócais le daltaí agus scoláirí, Meán Fómhair agus 

Deireadh Fómhair 2020 

 Filleadh ar scoil: Tuairisc ar ghrúpaí fócais le daltaí agus scoláirí, Samhain 2020 

 Filleadh ar scoil: Tuairisc ar chinntí suirbhéanna i mbunscoileanna, iar-bhunscoileanna agus 

scoileanna speisialta, Deireadh Fómhair 2020 

 Filleadh ar scoil: Tuairisc ar chinntí suirbhéanna i mbunscoileanna, iar-bhunscoileanna agus 

scoileanna speisialta, Nollaig 2020  

 Filleadh ar scoil: Tuairisc ar chinntí suirbhéanna in iar-bhunscoileanna, Nollaig 2020  

 Filleadh ar scoil: Achoimre ar an taighde, Meán Fómhair- Nollaig 2020 

 

Tá teacht ar na tuarascálacha taighde agus na tuarascálacha téamacha seo ar www.gov.ie57.  

 

 

2.5 Tacú leis an bhfeabhsú agus leis an athrú trí 
chigireacht 

 

Tá sé mar aidhm ag ár gcigireachtaí feabhsú agus athrú i scoileanna a éascú. Soláthraíonn 

moltaí agus comhairle i dtuarascáil chigireachta treoir do phobal na scoile agus í ag iarraidh 

feabhsúchán leanúnach scoile a dhéanamh. Tar éis cigireachta, déanann an Chigireacht 

machnamh freisin ar an mbealach is fearr chun an scoil a sheoladh ar bhealach a leasa. 

Déantar an méid sin trí chinneadh a dhéanamh faoin ngá atá ann cigireacht eile a dhéanamh i 

scoil agus, más gá, an mbeadh sé níos oiriúnaí leas a bhaint as samhail cigireachta eile nó as 

Cigireacht Leantach. 

 

                                                  

 

57Tá teacht ar an sraith de thuarascálacha maidir le filleadh ar scoil ag: https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ar-mbunscoileanna-
agus-ar-scoileanna-speisialta-a-athoscailt/#tacu-le-follaine-pobail-scoile-agus-na-scoileanna-ag-athoscailt-treoir-do-
scoileanna Tá teacht ar tuairisc roimhe sin ag: https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/atosu-scolaiochta-fomhar-2020-tuairisc-ar-
anailis-sonrai-o-phriomhoidi/. 

 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/46051-solathar-oideachais-dfhoghlaimeoiri-le-neamhord-de-chuid-speictream-an-uathachais-i-ranganna-speisialta-ceangailte-le-scoileanna-priomhshrutha-in-eirinn/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/46051-solathar-oideachais-dfhoghlaimeoiri-le-neamhord-de-chuid-speictream-an-uathachais-i-ranganna-speisialta-ceangailte-le-scoileanna-priomhshrutha-in-eirinn/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/16399-tuarascail-ilchodach-bunscoileanna-lan-ghaeilge-lasmuigh-den-ghaeltacht/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/73a2b-tuarascail-ilchodach-iar-bhunscoileanna-lan-ghaeilge-lasmuigh-den-ghaeltacht/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ar-mbunscoileanna-agus-ar-scoileanna-speisialta-a-athoscailt/#tacu-le-follaine-pobail-scoile-agus-na-scoileanna-ag-athoscailt-treoir-do-scoileanna
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ar-mbunscoileanna-agus-ar-scoileanna-speisialta-a-athoscailt/#tacu-le-follaine-pobail-scoile-agus-na-scoileanna-ag-athoscailt-treoir-do-scoileanna
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ar-mbunscoileanna-agus-ar-scoileanna-speisialta-a-athoscailt/#tacu-le-follaine-pobail-scoile-agus-na-scoileanna-ag-athoscailt-treoir-do-scoileanna
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/atosu-scolaiochta-fomhar-2020-tuairisc-ar-anailis-sonrai-o-phriomhoidi/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/atosu-scolaiochta-fomhar-2020-tuairisc-ar-anailis-sonrai-o-phriomhoidi/
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2.5.1 Cur i bhfeidhm moltaí 

 

Tá ról tábhachtach ag suíomhanna agus ag bainistíocht scoile maidir le feabhsú a 
thionscnamh agus maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm moltaí 
 

Is féidir le torthaí na meastóireachta seachtraí torthaí na féin-athbhreithnithe agus na 

meastóireachta a threorú agus a chomhlánú, agus is féidir leis an suíomh nó le pobal na scoile 

iad a úsáid chun cáilíocht an tsoláthair a fheabhsú. Chomh luath agus a dhéantar cigireacht i 

suíomh luathbhlianta, i suíomh luathfhoghlama agus luathchúraim, i scoil nó i suíomh 

oideachais eile, is ar bhainistíocht an tsuímh nó na scoile atá an fhreagracht as maoirseacht a 

dhéanamh ar chur i bhfeidhm moltaí agus feabhsuithe a shainaithnítear sa tuarascáil 

chigireachta. Tá sé de fhreagracht ar bhainistíocht suímh nó scoile, chomh maith leis an 

bpátrún nó na hiontaobhaithe, a chinntiú go ndéantar beart leantach éifeachtach.  

 

Is é an Fhéinmheastóireacht Scoile (FMS) an próiseas a úsáideann bunscoileanna agus iar-

bhunscoileanna chun pleananna feabhsúcháin a chruthú agus a chur i bhfeidhm, chun a ndul 

chun cinn a thomhas, agus an méid atá bainte amach acu a aithint. Tá gealltanas náisiúnta 

maidir le córas féinmheastóireachta a bhunú le haghaidh suíomhanna luathfhoghlama agus 

luathchúraim leagtha amach in An Chéad 5: Straitéis Uile Rialtais do Naíonáin, Leanaí Óga 

agus a dTeaghlaigh Cuimseoidh an córas seo creat aonair náisiúnta do chúram agus foghlaim 

na luath-óige, agus do sholáthar ábhar agus acmhainní chun tacú le rannpháirtíocht leis an 

gcreat.  

 

2.5.2 Cigireacht leantach 

 

Déanann cigireachtaí leantacha meastóireacht ar an dul chun cinn atá déanta ag scoil nó 
suíomh ar chur i bhfeidhm moltaí agus gníomhartha i dtuairisc chigireachta fhoilsithe  

 
Is é an cuspóir atá le cigireacht leantach ná meastóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn atá 

déanta ag suíomh luathfhoghlama agus luathchúraim, scoil nó suíomh oideachais eile ar chur i 

bhfeidhm na bpríomh-mholtaí, nó na gníomhartha a moladh, i gcigireacht ní ba luaithe ar a 

bhfuil tuairisc scríofa foilsithe nó eisithe. Éascaítear an mheastóireacht seo ar dhul chun cinn trí 

rannpháirtíocht chomhairleach, ghairmiúil idir an cigire agus an bhainistíocht agus an fhoireann 

ábhartha scoile/réamhscoile. Tugann cigirí comhairle freisin don scoil/don suíomh luathbhlianta 

maidir le straitéisí agus gníomhartha chun a chur ar a gcumas dul i ngleic go hiomlán le moltaí. 

Féadfar cigireacht leantach a dhéanamh ag leanúint ar aghaidh ó aon chineál cigireachta a 

mbíonn tuarascáil scríofa nó foilsithe mar thoradh uirthi. 

 

Ar an iomlán, rinne tromlach suntasach de shuíomhanna luathfhoghlama agus 
luathchúraim dul chun cinn ar ghníomhartha a moladh i dtuairiscí cigireachtaí oideachais 
luathbhlianta; bhí roinnt gníomhartha a mhol cigirí fós ina ndúshlán do shuíomhanna 
 

Le linn na tréimhse 2017-2020, rinne cigirí 195 cigireacht leantach i suíomhanna 

luathfhoghlama agus luathchúraim. Bhí dul chun cinnn déanta ag 81% de shuíomhanna ar an 

iomlán ( dul chun cinn páirteach, dul chun cinn maith nó dul chun cinn an-mhaith) ar na 

gníomhartha go léir a moladh i dtuarascálacha COL. Cé gur ábhar misnigh é seo, moladh roinnt 

gníomhartha a raibh grádú ‘dul chun cinn páirteach’ nó ‘dul chun cinn ar bith’ mar thoradh orthu. 

Bhain siad sin leis naan nithe seo a leanas: 

 

 próisis athbhreithnithe a bhunú chun tacú leis an bhféinmheastóireacht agus leis an 

bpleanáil 
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 caidrimh a bhunú le bunscoileanna chun aistrithe dearfacha do leanaí a éascú 

 teagmháil le tuismitheoirí mar chomhpháirtithe gníomhacha i bhfoghlaim a leanaí 

 difreáil maidir leis an gcuraclam nó maidir leis an gclár ghníomhaíochtaí do láidreachtaí, 

riachtanais agus spéiseanna leanaí aonair 

 saibhriú timpeallachtaí súgartha agus foghlama amuigh faoin aer.  

 

Rinneadh dul chun cinn maith nó dul chun cinn an-mhaith maidir le cur i bhfeidhm 
tromlach na moltaí i dtuarascálacha cigireachta bunscoile agus iar-bhunscoile 
 

Idir Meán Fómhair 2016 agus Nollaig 2020, rinne cigirí 899 cigireacht leantach i 

mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna, ag déanamh athbhreithniú ar an dul chun cinn a 

rinneadh ar chur i bhfeidhm na moltaí ó chigireachtaí roimhe sin. Bhí 558 de na meastóireachtaí 

leantacha seo i mbunscoileanna agus 341 in iarbhunscoileanna.  

 

Léiríonn Tábla 2.10 thíos an dul chun cinn déanta i gcur i bhfeidhm moltaí i mbunscoileanna 

agus in iar-bhunscoileanna. Rinneadh dul chun cinn a mheas maidir le moltaí i raon réimsí, lena 

n-áirítear measúnú, comhlíonadh, ceannaireacht, bainistíocht, pleanáil do FMS, tacaíocht 

d’fhoghlaimeoirí, agus teagasc agus foghlaim.  

 

Tábla 2.10: Dul chun cinn déanta i gcur i bhfeidhm moltaí i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna: Meán 

Fómhair 2016- Nollaig 2020 

Leibhéal an dul chun cinn Céatadán 

Dul chun cinn an-mhaith 46.4% 

Dul chun cinn maith 35.3% 

Dul chun cinn páirteach 16.6% 

Dul chun cinn ar bith 1.7% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

I gcigireachtaí leantacha, nuair atá dul chun cinn páirteach déanta nó nuair nach bhfuil dul chun 

cinn ar bith déanta maidir le dul i ngleic leis na moltaí bunaidh, breithníonn cigirí ar an 

fhéidearthacht cigireacht bhreise nó ghníomhaíocht leantach bhreise a dhéanamh. Mhol cigirí 

tuilleadh gníomhaíochta leantacha i mbeagán níos lú ná an ceathrú cuid de na meastóireachtaí 

leantacha a rinneadh i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna ó Mheán Fómhair 2016 go 

Nollaig 2020.  

 

2.5.3 Tacú le feabhsú 

 

Teastaíonn tacaíocht ó roinnt scoileanna lena chinntiú go ndéanann siad na feabhsuithe 
riachtanacha i ngnéithe dá soláthar  
 

Tá sé de chumas ag mórchuid na scoileanna torthaí cigireachta a úsáid, mar aon le cineálacha 

eile fianaise arna mbailiú ag an scoil, chun pleanáil agus maoirseacht a dhéanamh ar chur i 

bhfeidhm na ngníomhartha is gá chun aghaidh a thabhairt ar mholtaí a dhéantar i 

dtuarascálacha cigireachta agus chun eispéiris foghlama, agus torthaí do gach leanbh  agus 

duine óg a fheabhsú. Tá líon beag scoileanna ann, áfach, a dteastaíonn tuilleadh tacaíochtaí 

uathu chun a chinntiú go ndéantar na feabhsuithe riachtanacha i ngnéithe dá soláthar. Cuirtear 

an tacaíocht sin ar fáil trí dhá phróiseas: Monatóireacht ar Fheabhsú Scoileanna (MFS) faoi 
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stiúir na Cigireachta agus an Ghrúpa Feabhsúcháin Scoile (GFS) faoi stiúir Rannóg Rialachais 

Scoile na Roinne agus a chuimsíonn ionadaithe ón gCigireacht. 

 

Tugtar tacaíocht do scoileanna a bhfuil laigí suntasacha acu a bhaineann leis an teagasc 
agus leis an bhfoghlaim trí Mhonatóireacht ar Fheabhsú Scoileanna faoi stiúir na 
Cigireachta 

Cuirtear tús leis an bpróiseas Monatóireachta ar Fheabhsú Scoile (SIMMFS) i roinnt scoileanna 

ina dtugtar laigí suntasacha faoi deara a bhaineann go príomha leis an teagasc agus leis an 

bhfoghlaim le linn na cigireachta, agus ar féidir aghaidh a thabhairt ar na laigí sin trí chaidrimh 

shaincheaptha leis an gCigireacht. Tá an caidreamh a bhíonn idir cigirí agus scoileanna sa 

phróiseas SIMMFS curtha in oiriúint chun freastal ar chomhthéacsanna aonair gach scoile. I 

measc na rannpháirtíochtaí tipiciúla, tá cuairteanna tacaíochta agus comhairleacha, stiúradh 

meastóireachtaí sonracha, mar mheasúnú ar an soláthar do dhaltaí a bhfuil riachtanais 

speisialta oideachais acu, agus tacaíocht shaincheaptha maidir le pleanáil gníomhaíochta le 

haghaidh feabhsúcháin. I dTábla 2.11, tugtar forbhreathnú ar na cásanna SIMMFS a 

próiseáladh ó Mheán Fómhair 2016 go Nollaig 2020. 

 

Tábla 2.11 Cásanna Monatóireachta Feabhsúcháin Scoile (SIMMFS) sa tréimhse Meán Fómhair 2016-Nollaig 

2020 

        Bunscoileanna Iar-bhunscoileanna Iomlán 

Cásanna gníomhacha – Iúil 

2016 

6 2 8 

Scoileanna dá dtagraítear sa 

phróiseas MFSdon tréimhse 

Meán Fómhair 2016 - Nollaig 

2020 

17 12 29 

Cásanna a réitíodh sa 

tréimhse Meán Fómhair 2016 

- Nollaig 2020 

10 8 18 

Cásanna arna dtarchur ón 

bpróiseas feabhsaithe scoile 

(GFS) chuig an grúpa 

monatóireachta scoile 

(SIMMFS) 

4 0 4 

Cásanna gníomhacha: 

Nollaig 2020 

9 6 15 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

Tacaíonn Grúpa Feabhais Scoile na Roinne le scoileanna a bhfuil laigí suntasacha acu, 
go háirithe maidir le ceannaireacht agus maidir le bainistíocht 
 

Leibhéal idirghabhála eile do scoileanna is ea an Grúpa Feabhais Scoile (GFS). Soláthraíonn 

an GFS cur chuige comhordaithe chun tacú le scoileanna ina sainaithnítear laigí suntasacha sa 

soláthar, go háirithe maidir le ceannaireacht agus bainistíocht scoile.  
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Is éard atá sa ghrúpa seo oifigigh shinsearacha ó Rannóg Rialachais Scoile na Roinne agus ón 

gCigireacht, agus bíonn oifigigh ó rannóga eile bainteach leis de réir mar is gá. Soláthraíonn an 

grúpa fóram ina bpléitear saincheisteanna tromchúiseacha a théann i bhfeidhm ar scoileanna 

aonair, agus ar an gcaoi sin éascaítear grinn-iniúchadh ar na saincheisteanna agus 

cinnteoireacht chúramach faoi conas tacú leis an scoil chun feabhsúchán a dhéanamh. Bíonn 

an grúpa i dteagmháil go díreach le hionadaithe na mBord Oideachais agus Oiliúna, boird 

bhainistíochta, iontaobhaithe nó pátrúin scoileanna, de réir mar is cuí. Is minic a iarrann an 

grúpa Pleananna Gníomhaíochta ó scoileanna chun moltaí sonracha agus tuarascálacha maidir 

le dul chun cinn ó thaobh chur chun feidhme de. Ceaptar clár cigireachta atá pleanáilte go 

cúramach freisin do scoileanna sa phróiseas seo chun dul chun cinn a chinneadh agus chun a 

chinntiú go ndéantar na feabhsuithe riachtanacha. Baintear scoil den phróiseas seo nuair a 

dhéantar na feabhsúcháin sin.  

Tugann Tábla 2.12 forbhreathnú ar na cásanna GFS a próiseáladh idir Meán Fómhair 2016 

agus Nollaig 2020. 

 

Tábla 2.12 Cásanna Monatóireachta Feabhsúcháin Scoile (GFS) sa tréimhse Meán Fómhair 2016-Nollaig 2020 

 Bunscoileanna Iar-bhunscoileanna Iomlán 

Cásanna gníomhacha – Iúil 2016 16 3 19 

Scoileanna dá dtagraítear sa phróiseas 

(nó an é sa GFS)monatóireachta 

feabhsaithe scoile don tréimhse Meán 

Fómhair 2016 - Nollaig 2020 

16 12 28 

Cásanna a réitíodh sa tréimhse Meán 

Fómhair 2016 - Nollaig 2020 

14 3 17 

Cásanna a atreoraíodh ó SIGGFS chuig 

an bpróiseas Monatóireachta ar 

Fheabhsú Scoile (MFS) 

3 8 11 

Cásanna gníomhacha: Nollaig 2020 15 4 19 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

2.6 Dearbhú cáilíochta ar obair na Cigireachta 
 

Úsáidimid raon meicníochtaí chun a chinntiú go ndéantar ár gcuid oibre de réir na gcaighdeán 

gairmiúil is airde. Orthu sin tá meicníochtaí dearbhaithe cáilíochta inmheánacha agus úsáid 

fianaise sheachtraigh. 

 

Úsáidimid raon meicníochtaí inmheánacha dearbhaithe cáilíochta 
 

Is í an tsócmhainn is mó atá againn ná eolas, scil agus taithí ár gcigirí. Earcaímid cigirí ó 

mhúinteoirí ardcháilithe a bhfuil taithí acu trí phróiseas earcaíochta agus agallaimh ilchéime. Tá 

cláir chuimsitheacha oiliúna, ionduchtaithe agus meantóireachta forbartha againn chun 

saineolas meastóireachta a fhorbairt agus a choinneáil i measc cigirí atá ag fónamh. Déanaimid 

infheistíocht freisin i bhforbairt ghairmiúil fhadtéarmach cigirí, lena n-áirítear cúrsaí agus taighde 

iarchéime a bhaineann le hobair na Cigireachta a mhaoiniú do chigirí. Ina theannta sin, 
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déanaimid ár ngníomhaíochtaí agus ár samhlacha cigireachta a fhorbairt go cúramach trí 

chomhoibriú le ceannairí, múinteoirí, agus oideoirí luathbhlianta agus suíomhanna, agus trí leas 

a bhaint as torthaí na dtrialacha a rinneadh i scoileanna agus i suíomhanna.  

 

Tugtar tacaíocht do chigirí ina gcuid oibre trí threoir inmheánach chuimsitheach agus trí chórais 

bhailithe sonraí a ndearnadh cuid mhaith díobh a athbhreithniú sa tréimhse 2016-2020. Faoi 

dheireadh, tá gach tuarascáil chigireachta faoi réir próisis chuimsithe eagarthóireachta agus 

dearbhaithe cáilíochta sula bhfoilsítear iad. Tá na forálacha seo go léir deartha chun a chinntiú 

go ndéantar cigireacht go comhsheasmhach, go mbailítear agus go ndéantar tuairisciú cruinn ar 

fhaisnéis ábhartha.  

 

Lorgaímid peirspictíochtaí seachtracha ar ár gcuid oibre agus úsáidimid iad chun ár gcur 
chuige a bheachtú  
 

Tuigimid freisin an tábhacht a bhaineann le peirspictíochtaí seachtracha a lorg ar ár gcuid oibre 

agus úsáidimid iad chun modhanna cigireachta a fhorbairt. Is foinse thábhachtach aiseolais faoi 

thionchar ár gcigireachtaí na freagraí a iarraimid ar scoileanna agus ar shuíomhanna a rinneadh 

cigireacht orthu a sholáthar lena bhfoilsiú i dteannta lenár tuairiscí cigireachta. Tar éis 

cigireachtaí scoile uile a thabhairt chun críche déanaimid suirbhéanna ar mhúinteoirí, ar 

phríomhoidí agus ar chathaoirligh na mbord bainistíochta i scoileanna. Tá sé oscailte freisin do 

mhúinteoirí agus d’oideoirí luathbhlianta, chomh maith le bainisteoirí úinéirí agus boird 

bhainistíochta atá míshásta le cigireacht athbhreithniú foirmiúil a lorg ar an gcigireacht. Cé go 

bhfuil líon na n-athbhreithnithe den sórt sin an-bheag, mar sin féin is eispéiris foghlama 

tábhachtacha iad dúinn. Thosaíomar ag iarraidh ar shaineolaithe seachtracha gnéithe dár gcuid 

oibre a athbhreithniú freisin. In 2019, thugamar cuireadh don Chigireacht Oideachais agus 

Oiliúna (COO) i dTuaisceart Éireann athbhreithniú a dhéanamh ar ár gcuid oibre i dtaca leis an 

gCiste BarrFeabhais Scoile den scéim-DEIS, agus in 2020 rinne COO athbhreithniú freisin ar 

obair a rinne baill den Chigireacht chun tacú leis an tionscadal r-Mol don Aonad um Oideachas 

Gaeltachta.  

Thar an tréimhse 2019 - 2021, chríochnaigh an OECD Athbhreithniú ar Bheartas Tíre ar an 

luathfhoghlaim agus luathchúram in Éirinn58 mar chuid dá thionscadal Quality Beyond 

Regulations. Díríodh san athbhreithniú go háirithe ar pholasaithe ar féidir leo tacú le cáilíocht 

próisis, le béim ar leith ar ghnéithe a bhaineann le forbairt fórsa saothair agus dearbhú agus 

feabhsú cáilíochta. Rinneadh san athbhreithniú roinnt príomh-mholtaí maidir le polasaí a neartú 

sna réimsí seo, mar a bhaineann le dearbhú cáilíochta san áireamh. Tá an Chigireacht ag obair 

go dlúth leis an RLCMLO agus le Cigireacht Luathbhlianta Tusla chun a chinntiú go gcuirtear na 

moltaí seo i bhfeidhm.  

Tháinig méadú ar líon na suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim a thapaigh an 
deis chun freagairt ó shuíomh a fhoilsiú; bhí dioscúrsa machnamhach, gairmiúil ní ba 
mhó chun tosaigh sna freagraí sin  
 

Sna céimeanna luatha de chur i bhfeidhm Cigireachtaí Oideachais Luathbhlianta (COL) 

(2017/2018), thapaigh 18% de na suíomhanna an deis freagra suímh a fhoilsiú mar aguisín ar 

                                                  

 

58 OECD (2021) Strengthening Early Childhood Education and Care in Ireland: Review on Sector Quality. Ar fáil ag: 
https://www.oecd.org/ireland/strengthening-early-childhood-education-and-care-in-ireland-72fab7d1-en.htm 

https://www.oecd.org/ireland/strengthening-early-childhood-education-and-care-in-ireland-72fab7d1-en.htm
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an tuarascáil foilsithe. In 2018/2019, bhí céatadán na suíomhanna a roghnaigh é sin a 

dhéanamh ardaithe go 55%. Is dea-mhaise an méadú sin ar mhuinín méadaitheach oideoirí 

luathbhlianta dul i ngleic leis an bhfócas oideachais laistigh de chreat cáilíochta COL. Is féidir 

gur léiriú é sin freisin ar thionchar fhórsaí an mhargaidh agus tuismitheoirí ag smaoineamh ar 

thuarascálacha foilsithe agus suíomh á roghnú acu dá leanaí.  

 

Léirigh COLanna freisin go raibh fócas ar inneachar an fhreagra suímh tar éis dul chun cinn ó 

chomhlíonadh rialachán go cur chuige níos forbartha agus machnamhach. Cé go bhfuil fianaise 

ann fós gur lean go leor suíomhanna leo ag cumadh a gcuid freagraí ó pheirspictíocht maidir le 

comhlíonadh, bhí fás beag ach dearfach mar sin féin i líon na bhfreagraí mar a raibh dioscúrsa 

machnamhach, gairmiúil le feiceáil. In éagmais taighde sonrach chun an chúis atá leis an athrú 

infheicthe seo ar líon agus nádúr na bhfreagraí a leagan síos, tá sé deacair aon fhachtóirí 

rannpháirteacha ar leith a aithint. Mar sin féin, is léiriú é ar ghairmiúlacht mhéadaitheach na 

hearnála luathfhoghlama agus luathchúraim (LFC).  

 

Leathnaíodh úsáid suirbhéanna um dhearbhú cáilíochta tar éis foilsiú tuarascálacha 
meastóireachta scoile uile 
 

Thug an Chigireacht isteach suirbhéanna dearbhaithe cáilíochta meastóireachta scoile uile 

(MSU) ar phríomhoidí agus ar mhúinteoirí den chéad uair i mí Dheireadh Fómhair 2013. Ó shin i 

leith, leathnaíodh úsáid na suirbhéanna sin chun tuairimí chathaoirligh na mbord bainistíochta 

agus cumainn na dtuismitheoirí a áireamh. Ní eisítear na suirbhéanna sin go dtí go bhfuil an 

tuarascáil ar mheastóireacht foilsithe. Úsáidtear na torthaí ó na suirbhéanna chun bonn eolais a 

chur faoi chleachtas cigireachta agus chun samhlacha cigireachta a athbhreithniú agus a 

fhorbairt.  

 

Bhí torthaí na suirbhéanna tar éis meastóireachtaí scoile uile dearfach ar an iomlán cé 
gur shainaithin freagróirí gnéithe den phróiseas cigireachta ar gá aird a thabhairt orthu, 
go háirithe sa chomhthéacs iar-bhunscoile  
 

Léirigh torthaí an tsuirbhé don tréimhse a chuimsítear sa tuarascáil seo leibhéal ard sástachta 

leis na nósanna imeachta le haghaidh meastóireachtaí scoile uile, mar shampla tréimhsí fógra, 

agus socruithe maidir le fíorú fíorasach agus freagairt scoile. Léirigh na torthaí leibhéal ard 

sástachta leis na próisis mheastóireachta, mar shampla meastóireacht ar theagasc agus ar 

fhoghlaim agus le reáchtáil cruinnithe. Mar sin féin, bhí rátaí na bhfreagróirí réasúnta íseal agus 

léirigh siad go raibh gá le bealaí eile a fhiosrú chun aiseolas ó pháirtithe leasmhara a bhailiú 

maidir le nósanna imeachta cigireachta agus maidir le próisis chigireachta. 

 

Thug freagraí an tsuirbhé, go háirithe ag an leibhéal iar-bhunscoile, le tuiscint freisin gur gá don 

Chigireacht éifeachtacht a modhanna reatha a mheas: 

 

 teagmháil le leanaí agus daoine óga le linn thréimhse ionscoile na meastóireachtaí 

 cruinnithe iarmheastóireachta a reáchtáil  

 machnamh agus tuairisciú ar chomhthéacs na scoile le linn meastóireachtaí. 
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2.7 Tacú leis an gcuraclam a athrú agus a fhorbairt 
 

Leanann an Chigireacht ag tacú le cur i bhfeidhm na Sraithe Sóisearaí trí obair 
chomhairleach agus trí mheasúnaithe  
 
Mar chuid de chuairteanna comhairleacha FMS, chuidigh cigirí le scoileanna an próiseas FMS a 

úsáid i bhfeidhmiú na Sraithe Sóisearaí. Trí chigireachtaí ábhair agus obair chomhairleach i 

scoileanna, rinne cigirí monatóireacht freisin ar úsáid FMS i gcur i bhfeidhm na Sraithe 

Sóisearaí agus i nglacadh churaclaim athbhreithnithe i ranganna. Ós rud é go gcuirtear gach 

ábhar sa tSraith Shóisearach i bhfeidhm anois i scoileanna, leis an bplean straitéiseach 2021-

24 don Chigireacht geallann an Chigireacht úsáid spriocdhírithe a bhaint as cigireachtaí ábhair 

agus cigireachtaí eile chun éifeachtacht chur i bhfeidhm an Chreata nua don tSraith 

Shóisearach a mheas ar bhonn scoile uile agus i ranna ábhair in iar-bhunscoileanna. 

 

Leanann an Chigireacht ag tacú le hobair leanúnach maidir le hathbhreithniú ar an 
tSraith Shinsearach 
 
Go déanach in 2016, chuir an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) tús 

le hathbhreithniú leathan ar chláir na Sraithe Sinsearaí agus ar chonair gairme, lena n-áirítear 

clár na hIdirbhliana, clár na hArdteistiméireachta Feidhmí, Gairmchlár na hArdteistiméireachta 

agus clár na hArdteistiméireachta. D'oibrigh an Chigireacht go dlúth leis an CNCM le linn an 

athbhreithnithe sin. Ach go háirithe, rannchuidíonn cigirí naisc le haghaidh gach cláir agus gach 

speisialtacht ábhair le hobair na ngrúpaí forbartha de réir mar a ullmhaítear sonraíochtaí nua do 

na cláir agus leanfaidh siad den rannchuidiú sin. 

Bíonn an t-athbhreithniú leanúnach ar an tSraith Shinsearach bunaithe go páirteach ar 

cheachtanna a thagann chun cinn ó chur i bhfeidhm an Chreata don tSraith Shóisearach 

(2015). Tá breithniú á dhéanamh ag an athbhreithniú ar fhoirm agus ar athfhorbairt an raon clár 

foghlama agus conairí foghlama atá ar fáil do scoláirí sa tSraith Shinsearach amach anseo, 

agus freisin conas solúbthacht agus rogha a fheabhsú do scoláirí. Is í an Chigireacht an 

eagraíocht is fearr chun léargas atá faighte aici óna gníomhaíochtaí cigireachta a thabhairt 

maidir leis an gcaoi a bhfuil cur i bhfeidhm na Sraithe Sóisearaí ag dul ar aghaidh i scoileanna. 

Thacaigh aonaid bheartais na Cigireachta le forbairt acmhainní Roinne chun tacú le 
múinteoirí agus foghlaimeoirí le linn COVID-19 

Le linn phaindéimna paindéime? COVID-19, chuir aonaid bheartais na Cigireachta go mór le 

forbairt réimse treorach a chuir an Roinn ar fáil do scoileanna sa samhradh agus san fhómhar 

2020 chun tacú le hidirghabháil an churaclaim don scoilbhliain 2020/2021. Bhí ról ceannasach 

againn freisin i bhforbairt sraith doiciméad treorach chun tacú le scoileanna agus le hionaid 

oideachais leanúint de deiseanna foghlama a sholáthar dá ndaltaí/scoláirí le linn thréimhsí 

dúnta na scoileanna ó Mhárta go Meitheamh 2020. Áiríodh sna cáipéisí seo treoir maidir le 

curaclam agus measúnú, agus treoir maidir le tacú le leanaí agus daoine óga a bhfuil 

riachtanais speisialta oideachais acu agus tacú le leanaí agus daoine óga atá i mbaol 

míbhuntáiste i gcomhthéacs teagaisc agus foghlama ó chian. Folaítear leo freisin treoir chun 

tacú le tuismitheoirí agus caomhnóirí agus a leanbh ag foghlaim ón mbaile.  

Chuir ár n-aonaid bheartais le raon treorach eile ón Roinn freisin chun tacú le scoileanna i rith 

na scoilbhliana 2020/21. Orthu sin tá treoir a bhaineann le hoibriú sábháilte agus inbhuanaithe 

scoileanna; tacú le daltaí/scoláirí atá in an-ard riosca ag COVID-19; treoir maidir le hábhair 
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phraiticiúla a theagasc agus; cáipéisí teagmhasacha maidir le cianteagasc agus foghlaim i 

gcomhthéacs COVID.  

Bhí ról lárnach ag an gCigireacht freisin i bhforbairt phróiseas na nGrád Ríofa a cuireadh i 

bhfeidhm in ionad ghnáthscrúduithe na hArdteistiméireachta in 202059 mar gheall ar COVID-19.  

 

Thacaigh an Chigireacht leis an gclár leanúnach maidir le hathchóiriú a dhéanamh ar 
Churaclam Teanga na Bunscoile (CTB)  
 

Rinneadh athfhorbairt agus leasaithe suntasacha sa tréimhse 2016-2020 sa chóras bunscoile 

cé go raibh tionchar éigin ag dúnadh na scoileanna i Márta 2020 ar dhul chun cinn. Tugadh 

Curaclam Teanga na Bunscoile (CTB) nua isteach ar bhonn céimnithe ó Mheán Fómhair 2016. 

Sna céimeanna tosaigh, d’oibrigh múinteoirí leis an gcuraclam ó naíonáin shóisearacha go rang 

a dó. Chuaigh cigirí ón Roinn, mar aon leis an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí 

(SFGM), ón gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM), agus, i gcás 

scoileanna speisialta, ón gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (CNOS), i ngleic le 

príomhoidí, ceannairí scoile agus múinteoirí agus iad ag iarraidh eolas a chur ar an gcuraclam 

nua agus thosaigh siad á chur i bhfeidhm ina seomraí ranga.  

  

D'úsáid go leor scoileanna an próiseas FMS chun tacú leo eolas a chur ar na torthaí foghlama 

agus i gcur i bhfeidhm luath an CTB. Chuir cuairteanna comhairleacha FMS na gCigirí agus 

gníomhaíocht mheastóireachta leanúnach tacaíocht agus treoir ar fáil do cheannairí scoile agus 

do mhúinteoirí.  

 

Léirigh rannpháirtíocht na scoileanna le cigirí, na seirbhísí tacaíochta, an CNCM agus 

comhpháirtithe oideachais eile an gá atá le feabhsúcháin ar an doiciméad curaclaim. Sa 

tréimhse ón 26 Deireadh Fómhair go dtí an 27 Samhain 2018, thug an Chigireacht faoi 

daichead cigireacht teagmhasach aon lae modhnaithe lena díríodh ar luatheispéiris maidir le 

cur chun feidhme CTB i ngach comhthéacs scoile. Dheimhnigh torthaí na gcuairteanna sin, in 

éineacht le haiseolas dearfach ó scoileanna agus ó mhúinteoirí, go raibh deacrachtaí agus 

dúshláin shuntasacha ag go leor múinteoirí maidir leis an gcuraclam a thuiscint agus a chur i 

bhfeidhm mar a bhí beartaithe. Tháinig na torthaí seo le chéile le cinn chomhairliúcháin an 

CNCM ar an dréacht-sonraíocht PLC/CTB do rang a trí go dtí rang a sé, a tharla ó Feabhra go 

Bealtaine 2018. 

Thug an Roinn agus an CNCM freagra ar na torthaí sin agus ar aiseolas comhchosúil ó dhaoine 

eile i bhfoirm doiciméad curaclaim nuashonraithe do dhaltaí bunscoile, beag beann ar an 

gcumas atá acu, ó naíonáin shóisearacha go rang a sé, i scoileanna Béarla, i scoileanna 

Gaeltachta, i scoileanna lán-Ghaeilge agus i scoileanna speisialta. Rinneadh athruithe 

suntasacha nuálacha ar an leagan amach, ar an gcur i láthair agus ar an ábhar, agus mar 

thoradh air sin bhí doiciméad níos sruthlínithe agus inrochtana. D’fhorbair an CNCM  uirlisí 

cuimsitheach ar líne d’ábhair tacaíochta, a ndéantar athbhreithniú agus leathnú air go 

tréimhsiúil. I mí Mheán Fómhair 2019, eisíodh an tsonraíocht chríochnaithe agus nuashonraithe 

do naíonáin shóisearacha go rang a sé ar líne do mhúinteoirí agus do scoileanna. Leanann 

                                                  

 

59 Bhí ról lárnach ag an gCigireacht freisin i bhforbairt agus i bhfeidhmiú phróiseas na nGrád Creidiúnaithe in 2021 a cuireadh 
i bhfeidhm do Mhic Léinn Ardteistiméireachta in 2021.   

https://ncca.ie/ga/
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cigirí ag tacú le scoileanna agus iad ag cur an CTB i bhfeidhm, ag spreagadh eispéiris agus 

torthaí foghlama teanga dearfacha agus saibhre do gach dalta.  

Tá obair ar siúl chun a chinntiú go leanfaidh an creat in Ag Breathnú ar ár Scoil Againne 
de bheith inrochtana agus ábhartha.  
 

Chuir an Chigireacht tús le hathbhreithniú ar inneachar Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016 

(LAOS), athbhreithniú atá fós idir lámha againn. Is í aidhm an athbhreithnithe seo athruithe 

laistigh den tírdhreach oideachais thar an tréimhse 2016-2020 a léiriú, agus an doiciméad a 

leasú tuilleadh a mhéid is féidir. Tá roinnt leasuithe beartaithe mar thoradh ar phróiseas 

comhairliúcháin inmheánach na Cigireachta. Beartaíodh comhairliúchán le páirtithe leasmhara 

do shamhradh 2020 ach cuireadh siar é mar gheall ar phaindéim COVID-19 agus tá sé le tarlú 

go luath in 2022. Cuirfidh an comhairliúchán seo ar chumas na Cigireachta na tograí sin a roinnt 

agus tograí breise/malartacha a lorg. Áirítear leis na dréacht-mholtaí ailíniú le tionscnaimh 

náisiúnta le déanaí, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann le guth an scoláire, guth tuismitheora, 

Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht, Matamaitic (ETIM), foghlaim dhigiteach, 

nuatheangacha iasachta, oideachas Gaeltachta, oideachas le haghaidh forbairt inbhuanaithe, 

cruthaitheacht agus folláine. Ina theannta sin, tá sé beartaithe an doiciméad a cheapadh de réir 

forbairtí i Cosán. 

 

2.8 Treoracha don todhchaí 
 

Rinneadh plean straitéiseach na Cigireachta a ailíniú le tosaíochtaí náisiúnta 
 

Cuimsíonn próiseas na Cigireachta maidir leis an bpleanáil straitéiseach breithniú a dhéanamh 

ar spriocanna straitéiseacha meántéarmacha agus fadtéarmacha i dtaca le hobair na 

Cigireachta. Tarlaíonn an próiseas seo i gcomhthéacs na Straitéise níos leithne don Roinn agus 

don chóras oideachais a leag an tAire Oideachais amach sa Ráiteas Straitéise 2021-2023.  

Is éard atá i gceist leis an bpróiseas pleanála straitéisí tosaíochtaí d’obair na Cigireachta agus 

na gníomhartha is gá chun na tosaíochtaí sin a bhaint amach a shainaithint. Tugann an 

próiseas deis machnamh a dhéanamh ar obair na Cigireachta, ar an gcaoi a bhfuil riachtanais 

an chórais oideachais ag teacht chun cinn agus ar an gcaoi a gcaithfidh an Chigireacht, agus í 

ag freagairt don mhéid sin, a cuid gníomhaíochtaí a oiriúnú agus a fhorbairt. Díríonn na 

pleananna agus na tosaíochtaí iarmhartacha ar an gcaoi a ndéanfar obair chigireachta agus 

chomhairleach a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. 

Chuir plean straitéiseach na Cigireachta don tréimhse 2017-2019 bonn eolais faoi 

phríomhfhorbairtí in obair na Cigireachta thar na tréimhse sin. Rinneadh dul chun cinn 

suntasach maidir leis na tosaíochtaí a sainaithníodh don tréimhse 2017-2019 a bhaint amach, 

mar a leagtar amach sa tuarascáil reatha lena n-áirítear:  

 ag dearbhú ár dtiomantas do bheith ag obair i gcomhar le leanaí agus daoine óga, le 

múinteoirí, le hoideoirí luathbhlianta, le ceannairí scoile agus le comhlachtaí bainistíochta 

scoile i bhforbairt ár bpróiseas cigireachta mar is léir ó chigireachtaí oideachais luathbhlianta 

agus cigireachtaí um chosaint agus um chosaint leanaí a fhorbairt. 

 cuimsiú guth na ndaltaí/na scoláirí agus na dtuismitheoirí a chur chun cinn inár gcuid oibre 

meastóireachta agus comhairleacha 

 ag tacú chun go mbeidh Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016 fite fuaite sa chóras scoile 

 raon na meastóireachtaí a leathnú 

 an chigireacht ar shocruithe cosanta leanaí i scoileanna a fheabhsú  

https://www.teachingcouncil.ie/ga/ceisteanna-coitianta/cosan/cosan.html
https://www.gov.ie/ga/eolas-eagraiochtai/a37da-raiteas-straiteise-2021-2023/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d1884a-none/
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 ag leathnú ár ról maoirseachta, measúnaithe agus tuairiscithe i réimsí tosaíochta mar 

Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic (ETIM), Foghlaim Dhigiteach, 

RSO agus Oideachas Gaeltachta 

 leibhéil rannpháirtíochta na Cigireachta le suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim, le 

scoileanna agus le hionaid oideachais a fheabhsú trí chuairteanna meastóireachta, agus 

freisin i gcás scoileanna agus ionaid oideachais trí líon méadaithe cuairteanna 

comhairleacha. 

 

Tá an phleanáil straitéiseach don tréimhse 2021 - 2024 críochnaithe againn 
 
Forbraíodh Plean Straitéiseach na Cigireachta 2021-2024 tráth a raibh athrú mór, dúshlán agus 

corraíl ann do leanaí agus do dhaoine óga in Éirinn. Thug na hoiriúnuithe a bhí le déanamh ar 

sholáthar oideachas le linn phaindéimna paindéime COVID-19 deis dúinn tosaíochtaí a chóiriú 

agus aird a dhíriú orthu arís. Agus muid ag tógáil ar an bhfoghlaim agus ar an athrú i ré COVID, 

d’aithníomar roinnt téamaí tábhachtacha dár gcuid oibre don tréimhse 2021-2024. Áirítear leo 

seo: 

 comhpháirtíochtaí oideachais feabhsaithe agus nuálacha a chothú 

 a chinntiú gur féidir lenár gcóras cigireachta agus ár ngníomhaíocht taighde cuidiú le 

hacmhainní a aithint agus díriú orthu go héifeachtach 

 chun go mbeidh tionchar níos mó ag ár gcumarsáid 

 feabhas a chur ar an gcaoi a n-úsáidimid sonraí. 

 

Agus spriocanna agus bearta straitéiseacha na Cigireachta á n-ullmhú don tréimhse 2021-

2024, iarradh ar ionadaithe ó pháirtithe leasmhara éagsúla bualadh le bainistíocht shinsearach 

na Cigireachta chun a ndearcadh maidir leis na téamaí seo a leanas a thabhairt:  

a) riachtanais athraitheacha leanaí agus daoine óga 

b) obair athraitheach na ndaoine fásta a thacaíonn le foghlaimeoirí 

c) dúshláin don Chigireacht 

 

Roinneadh torthaí an mhachnaimh ansin leis an gCigireacht níos leithne agus bhí baint ag na 

cigirí go léir le dréachtú na straitéise don tréimhse 2021-2024. Chuir na ranníocaíochtaí ó na 

páirtithe leasmhara éagsúla go mór le léargas agus tuiscint na gcigirí maidir leis na dúshláin 

agus na héachtaí a bhíonn ann ar fud an chórais oideachais.  

Ag eascairt as an bpróiseas comhairliúcháin agus athbhreithnithe seo, tá ár bPlean 

Straitéiseach leagtha amach againn do na ceithre bliana amach romhainn faoi thrí 

phríomhsprioc: 

 SPRIOC 1: Caighdeáin a leagan síos agus sármhaitheas a chur chun cinn 

 SPRIOC 2: Nuálaíocht a chur chun cinn trí chomhoibriú  

 Sprioc 3: Ag obair le bheith ina heagraíocht foghlama atá dírithe ar an saoránach i 

dtimpeallacht atá ag síorathrú. 

Tá trí ghníomh straitéiseacha ag gach sprioc. Cuirfidh na bearta straitéiseacha seo bonn eolais 

faoi na spriocanna a roghnóimid dár bPleananna Gnó bliantúla le linn na tréimhse ama agus 

cuirfidh siad ar ár gcumas an dul chun cinn a dhéanaimid maidir lenár gcuspóirí a bhaint amach 

a thomhas.  

 

 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/7c0a0-plean-straiteiseach-na-cigireachta-2021-2024/
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Fíor 2.2 Plean Straitéiseach na Cigireachta 2021-2024: Spriocanna agus bearta straitéiseacha 

Caighdeáin a leagan síos agus sármhaitheas a chur chun cinn 

 Cuirfimid comhairle ar fáil agus déanfaimid meastóireacht agus leagfaimid caighdeáin 
síos chun sármhaitheas a chur chun cinn 

 Cuirfimid cultúr féinmheastóireachta chun cinn ar fud an chórais 

 Beidh cur chuige straitéiseach againn maidir le forbairt agus cur i bhfeidhm beartas a 
threorú 
 

Nuálaíocht a chur chun cinn trí chomhoibriú  

 Forbróimid cleachtais chigireachta nuálacha 

 Cuirfimid rannpháirtíocht éifeachtach leis na páirtithe leasmhara go léir chun cinn 

 Cinnteoimid go bhfuil ár gcuid oibre ag cloí leis na caighdeáin ghairmiúla is airde 
 

Ag obair le bheith ina heagraíocht foghlama atá dírithe ar an saoránach i dtimpeallacht atá 
ag síorathrú 

 Cuirfimid cultúr chun cinn ina mbeidh gach ball foirne spreagtha, cumhachtaithe agus 
cumasaithe chun nuáil a dhéanamh 

 Tabharfaimid aghaidh ar riachtanais forbartha ár bhfoirne chun na scileanna 
riachtanacha a sholáthar dóibh a theastaíonn chun cur lenar ngealltanas don 
saoránach  

 Cuirfimid feabhas ar chomhghleacaíocht agus idirspleáchas laistigh den Chigireacht 

 

2.9 Príomhtheachtaireachtaí  
 

Ag Breathnú ar an Scoil Againne: Creat Cáilíochta do Scoileanna 
 Bhí nuálaíocht shuntasach ag baint le foilsiú Ag Breathnú ar ár Scoil Againne 2016 (LAOS). 

Soláthraíonn sé tacar caighdeán aontaithe agus comhleanúnach do theagasc agus 

d’fhoghlaim agus do cheannaireacht agus bainistíocht. Cuireann sé bonn eolais faoi 

chigireacht agus faoin bhféinmheastóíreacht scoile (FMS) araon agus cuireann sé dioscúrsa 

comhroinnte chun cinn maidir le cáilíocht ghnéithe an tsoláthair oideachais.  

 Tá obair ar siúl chun a chinntiú go leanfaidh an creat in LAOS de bheith inrochtana agus 

ábhartha. 

 
Raon níos mó samhlacha cigireachta 
 D'éascaigh forbairt raon níos mó samhlacha clúdach cigireachta níos mó ar scoileanna 

agus ar shuíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim (LFC) agus meastóireacht níos 

dírithe i réimsí amhail soláthar riachtanais oideachais speisialta i scoileanna. 

 D’fhorbair an Chigireacht samhlacha ar leith chun meastóireacht a dhéanamh ar an soláthar 

d’fhoghlaimeoirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, agus chun monatóireacht a 

dhéanamh ar chur i bhfeidhm na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do 

Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 2017.  

 

Ár ról comhairleach a leathnú 
 Leathnaigh an Chigireacht a ról comhairleach i scoileanna; tugadh cuairteanna 

comhairleacha ar scoileanna atá rannpháirteach i raon tionscnamh arna maoiniú ag an 

Roinn, agus freisin chun tacú le scoileanna le linn phaindéim COVID-19. 

 

Eolas a dhéanamh d’athrú beartais agus curaclaim 
 Rinne an Chigireacht raon cigireachtaí téamacha ar sholáthar oideachais do leanaí agus do 

dhaoine óga ó na luathbhlianta go dtí deireadh na sraithe sinsearaí i réimsí amhail Nua-

Theangacha Iasachta, an Fhoghaim Dhigiteach agus an Eolaíocht, Teicneolaíocht, 
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Innealtóireacht agus Matamaitic (ETIM) agus an soláthar d’fhoghlaimeoirí a bhfuil neamhord 

de chuid speictream an uathachais (NSU) orthu. Rinneadh measúnú téamach ar sholáthar i 

scoileanna d’fhoghlaimeoirí a bhfuil  NSU orthu freisin. Dearadh na cigireachtaí sin chun 

tuairisciú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm beartas agus chun bonn eolais a chur faoi 

fhorbairt beartais sa todhchaí. 

 Leanann an Chigireacht ag tacú le hathrú agus forbairt curaclaim ar fud gach earnáil. 

 

Cumas gairmiúil oideoirí luathbhlianta 
 Tá forbairt tagtha ar chumas na n-oideoirí luathbhlianta dul i mbun dioscúrsa gairmiúil ar 

cháilíocht sa luathfhoghlaim agus sa luathchúram; léirigh sé seo go dearfach ar mhuinín 

méadaitheach na n-oideoirí luathbhlianta dul i ngleic le fócas oideachais chreat cáilíochta na 

cigireachta oideachais sna luathbhlianta (COL). 

 

Obair leantach ón gCigireacht  
 Bhí na torthaí ó shuirbhéanna a rinneadh tar éis meastóireachtaí scoile uile (MSU) dearfach 

ar an iomlán maidir leis an bpróiseas cigireachta cé gur shainaithin freagróirí roinnt réimsí, 

go háirithe sa chomhthéacs iar-bhunscoile mar a raibh gá le forbairt, go háirithe maidir leis 

an gcaoi a dtéann cigirí i dteagmháil le scoláirí le linn na cigireachta. Tá a próisis á 

bhforbairt ag an gCigireacht faoi láthair chun teagmháil a dhéanamh le scoláirí le linn gach 

céim den chigireacht i scoileanna agus cuideoidh sé seo le aghaidh a thabhairt ar an gceist 

sin. 

 Tá cion suntasach de na moltaí i dtuarascálacha cigireachta á gcur i bhfeidhm i suíomhanna 

LFC, i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna. 

 Lean an Chigireacht den idirphlé gairmiúil a fhorbairt le páirtithe leasmhara. Bhí 

comhairliúchán leathan le comhpháirtithe oideachais i gceist le forbairt Phlean Straitéiseach 

2021 - 2024 na Cigireachta. 

 

 

2.10 Ag breathnú chun tosaigh 
 

 Ag tógáil ar an bhfoghlaim ó COVID-19 
 Ní mór dúinn a chinntiú go leanann an Chigireacht ag freagairt ar bhealach solúbtha do 

chomhthéacsanna athraitheacha scoileanna agus suíomhanna, go háirithe i bhfianaise 

thionchar COVID-19. 

 Ní mór dúinne aghaidh a thabhairt ar na téamaí agus na réimsí sin inár samhlacha 

cigireachta, go háirithe téamaí amhail an fholláine, bulaíocht agus forbairt teanga i 

bhfianaise COVID-19. 

 

Ár dtionchar a mhéadú 
 Chun a chinntiú go ndéantar ár gcuid oibre de réir na gcaighdeán gairmiúil is airde, ba 

cheart dúinn na bealaí ina ndéanaimid dearbhú cáilíochta a leathnú.  

 Chun tionchar na gcigireachtaí a uasmhéadú, ba cheart dúinn athbhreithniú a dhéanamh go 

rialta ar ár gcur chuige riosca-bhunaithe i leith cigireachta. 

Tá scóip ann dúinn an chaoi a dtacaímid le scoileanna/suíomhanna luathfhoghlama agus 

luathchúraim atá ag streachailt go mór a bheachtú tuilleadh. 
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Caibidil 3 - Cáilíocht an tsoláthair oideachais i 
suíomhanna sa chlár um Chúram agus 
Oideachas na Luath-Óige 

 

Príomheolas 
Comhthéacs 

 Cuireadh tús le cigireachtaí atá dírithe ar oideachas i suíomhanna luathfhoghlama agus 
luathchúraim (LFC) in 2016 

 Réimse éagsúil rialachais, fórsa saothair, curaclaim agus seirbhísí in earnáil na 
luathbhlianta 
 

Cigireachtaí agus tuarascálacha 

 Comhthéacs chun tacú leis an bhfoghlaim: Maith nó níos fearr i 97% de shuíomhanna  
LFC atá ag seachadadh an chláir COLÓ 

 Próisis chun tacú le foghlaim agus forbairt: Maith nó níos fearr i 91% de na suíomhanna 
LFC 

 Eispéiris foghlama leanaí: Maith nó níos fearr i 96% de na suíomhanna LFC 

 An cheannaireacht agus an bhainistíocht: Maith nó níos fearr i 94% de na suíomhanna 
LFC 

 Dul chun cinn maith nó an-mhaith maidir le dul i ngleic le breis agus dhá thrian de na 
moltaí i gcigireachtaí oideachais luathbhlianta (COLanna) 
 

Roinnt príomhtheachtaireachtaí 

 Tá cáilíocht fhoriomlán an tsoláthair i mbeagnach gach suíomh LFC atá ag seachadadh 
an chláir COLÓ go maith nó níos fearr. 

 D’fhéadfaí cumarsáid leanaí agus scileanna smaointeoireachta ardoird a fheabhsú  

 Is gá athbhreithniú inmheánach agus féinmhachnamh a neadú i ngach suíomh LFC  

 Tá gá le tuilleadh gníomhaíochta chun aistriú éifeachtach leanaí a éascú ón 
réamhscolaíocht go dtí an bunoideachas 
 

 

 

3.1 Réamhrá 
 

Is ar an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Imeasctha agus Óige (RLCMLÓ) go 

príomha atá an fhreagracht bheartais as an earnáil luathfhoghlama agus luathchúraim (LFC). 

Comhoibríonn an Roinn Oideachais leis an RLCMLÓ maidir le gnéithe áirithe beartais de LFC, 

lena n-áirítear gnéithe den cháilíocht, forbairt fórsa saothair agus curaclam. Soláthraíonn an clár 

um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige (COLÓ), atá á mhaoiniú agus á bhainistiú ag 

RLCMLÓ, rochtain uilíoch ar dhá bhliain de luathfhoghlaim agus luathchúram in aisce roimh 

iontráil scoile. Tá an clár COLÓ ar fáil do leanaí idir dhá bhliain agus ocht mí d'aois agus cúig 

bliana agus sé mhí.  
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Is é Tusla, an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, an rialtóir reachtúil 

neamhspleách don earnáil luathfhoghlama agus luathchúraim agus cúram leanaí in aois scoile. 

Tugadh isteach cigireachtaí oideachais luathbhlianta (COLanna), a dtugann Cigireacht na 

Roinne Oideachais fúthu agus a dhíríonn ar ghné oideachais an chláir COLÓ, i mí Aibreáin 

2016 ar iarratas ón Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige a bhí ann ag an am, chun an reachtaíocht 

mar chomhlánú ar na cigireachtaí reachtúla ar shuíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim 

a dhéanann Tusla, an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach. 

 

Sa chlárbhliain 2019/2020, bhí 4,398 seirbhís ar conradh chun an clár COLÓ a sholáthar go 

náisiúnta. Cláraíodh díreach os cionn 100,000 leanbh don chlár COLÓ (ag freastal ar a gcéad 

bhliain nó ar an dara bliain). Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil gach seirbhís 

LFC faoi úinéireacht phríobháideach, agus go ritheann bainisteoirí/oideoirí luathbhlianta 

seirbhísí a fheidhmíonn ar bhonn neamhbhrabúis nó ar bhonn brabúis. Tá tuilleadh faisnéise ar 

an earnáil LFC ar bhonn níos leithne, agus ar COLÓ go sonrach, le fáil sa Próifíl Earnála 

Bliantúil na Luathbhlianta 2019/2020  

 

Cuirtear i láthair sa chaibidil seo príomhthorthaí na meastóireachtaí a rinneadh sa tréimhse 

Meán Fómhair 2016 go Nollaig 2020 i suíomhanna LFC a sheachadann an clár COLÓ.  Agus 

meastóireacht á déanamh ar cháilíocht an tsoláthair oideachais i suíomhanna ELC, is é an 

phríomh-shamhail chigireachta a úsáideann an Chigireacht ná an tsamhail chigireachta 

oideachais luathbhlianta (COL), atá á comhlánú ag cigireacht leantach na luathbhlianta. Le linn 

na tréimhse Meán Fómhair 2016 go Márta 2020, rinne an Chigireacht 2,248 COLanna agus 195 

cigireacht leantach. Ina measc seo bhí cigireachtaí i roinnt suíomhanna LFC lán-Ghaeilge agus 

sa Ghaeltacht.  
 

Is ábhartha a thabhairt faoi deara nár bunaíodh soláthar réamhscoile uilíoch saor in aisce do 

leanaí in Éirinn ach in 2010. Agus an tsamhail COL á forbairt, chuir an an Príomhchigire in iúl 

nach raibh feidhm ag go leor dúshlán maidir le hoideachas ardchaighdeáin a sholáthar a bhí 

ann san earnáil LFC sna hearnálacha bunscoile nó iar-bhunscoile. Áirítear leo siúd rialachas 

éagsúil, cumas an fhórsa saothair, curaclaim agus fealsúnacht agus raon na seirbhísí a 

chuirtear ar fáil. Sula cuireadh an tsamhail COL i bhfeidhm, níor aithníodh cumas na hearnála 

LFC dul i mbun cigireachta dírithe ar oideachas agus bhíothas á thuar go mbeadh sí 

athraitheach bunaithe ar ilchineálacht shuntasach an tsoláthair agus an chleachtais. Chun 

freagairt don chomhthéacs seo agus chun rannpháirtíocht dhearfach a spreagadh le cigireacht 

dírithe ar oideachas, thug an Chigireacht tiomantas go mbeadh siad ag féachaint le láidreachtaí 

a aithint agus a bhailíochtú sa soláthar agus sa chleachtas araon le linn na cigireachta. 

Aistríodh é seo ina tiomantas chun meastóireacht a sholáthar ar gach suíomh inar cuireadh in 

iúl an comhthéacs uathúil agus an acmhainn oibríochta. Bhíothas ag iarraidh sna 

meastóireachtaí seo go rachfaí i dteagmháil le soláthraithe agus cleachtóirí agus a gcumas 

feabhsú cáilíochta a fhorbairt trí mheastóireacht sheachtrach bharántúil, dhearfach agus 

phraiticiúil a léiríonn an staid ina bhfuil siad faoi láthair.  

 

Is léir gur breithníodh go maith an cur chuige seo mar, fiú amháin i saolré na tuarascála seo, bhí 

fianaise ann go raibh feabhas ar chumas na hearnála LFC dul i ngleic le cigireacht dírithe ar 

oideachas agus freagairt go dearfach di. D’imir infheistíocht mhéadaithe ag RLCMLÓ agus a 

ghníomhaireachtaí tionchar ar an gcumas seo freisin i raon deiseanna maoinithe agus forbartha 

gairmiúla d’fhórsa saothair LFC. Le himeacht ama, de réir mar a thugtar tuilleadh acmhainní 

agus tacaíocht bhreise d’acmhainn na hearnála LFC, leanfaidh cigireachtaí oideachais ar 

aghaidh ag freagairt go dearfach do na dúshláin a breathnaíodh i suíomhanna LFC trí 

chleachtas eiseamláireach agus nuálaíoch agus feabhsú cáilíochta leanúnach a chur chun cinn 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/66671-annual-early-years-sector-profile-report-201920/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/66671-annual-early-years-sector-profile-report-201920/
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i ngach suíomh. Chomh maith le tuarascálacha a fhoilsiú ar shuíomhanna aonair LFC, 

úsáideann an Chigireacht tuairisciú ilchodach chun na treochtaí ginearálta a thagann chun cinn 

ó thaithí na suíomhanna a thuiscint. Cuirimid aird ar na sonraí seo sa chaibidil seo chun 

cáilíocht an tsoláthair réamhscoile a léiriú i suíomhanna LFC sa tréimhse dá dtagraíonn an 

tuarascáil seo. Glactar ábhar breise atá sa chaibidil seo ó ghníomhaíochtaí meastóireachta eile, 

lena n-áirítear meastóireachtaí trasearnála atá ceaptha chun tuairisciú ar chleachtas i ngnéithe 

ar leith den soláthar; mar shampla, tá Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus 

Matamaitic (ETIM) agus Foghlaim Dhigiteach mar fhócas d’fhoilseacháin trasearnála na 

Cigireachta le déanaí.  

 

Tugann torthaí go ginearálta ó chigireacht oideachais ar sholáthar COLÓ i suíomhanna LFC le 

fios go bhfuil cáilíocht fhoriomlán an teagaisc agus na foghlama go maith nó níos fearr. Tugann 

siad le fios freisin go bhféadfaí feabhas a bheith ann, go háirithe maidir le cláir foghlama 

leanbh-lárnaithe a fhorbairt agus cineálacha cuir chuige i leith measúnaithe, lena n-áirítear 

faisnéis mheasúnaithe a úsáid chun a chinntiú go gcuirtear pleanáil chun cinn agus agus go 

mbíonn na chéad chéimeanna eile i bhfoghlaim leanaí ar an eolas go hiomlán de réir a gcuid 

spéiseanna, buanna agus cumais aonair.  

 

3.2 An Creat Cáilíochta don Oideachas Luathbhlianta 
 
Déanann COL measúnú ar nádúr, raon agus oiriúnacht eispéiris luathfhoghlama na leanaí atá 

rannpháirteach sa chlár COLÓ. Tá an tsamhail COL ceaptha chun:  

 béim a chur ar an tábhacht a bhaineann le luathoideachas agus cúram ar 

ardchaighdeán chun na bunsraitheanna don fhoghlaim ar feadh an tsaoil a chothú agus 

chun cabhrú le leanaí a lánachmhainneacht a bhaint amach anois agus as seo amach 

 soláthar oideachais maith a aithint agus a dhaingniú i suíomhanna LFC  

 tacú le forbairt leanúnach ar cháilíocht oideachais i suíomhanna LFC trí thacaíocht 

agus comhairle a sholáthar d’oideoirí luathbhlianta faoin dóigh ar féidir forbairt a 

dhéanamh ar eispéiris agus éachtaí foghlama leanaí. 

 

Díríonn an creat cáilíochta a threoraíonn meastóireacht le linn COL, ar cheithre réimse:  

 

 Réímse 1: Cáilíocht an chomhthéacs chun tacú le foghlaim agus le forbairt leanaí 

 Réimse 2: Cáilíocht na bpróiseas chun tacú le foghlaim agus le forbairt na leanaí 

 Réimse 3: Cáilíocht eispéiris foghlama agus éachtaí na leanaí 

 Réimse 4: Cáilíocht na bainistíochta agus na ceannaireachta don fhoghlaim 

 

Agus anailís agus tuairisciú á dhéanamh ar thorthaí na meastóireachta ar sholáthar agus ar 

chleachtas i leith gach ceann de na ceithre réimse de chreat cáilíochta COL, úsáideann cigirí 

contanam cáilíochta le cúig bhanda cáilíochta: 

 

Fíor 3.1: An contanam cáilíochta COL 

Ar fheabhas Bíonn an soláthar ar fheabhas nuair a bhíonn sé ag freastal go sármhaith ar 

riachtanais na leanaí. 

Go han-

mhaith 

Bíonn soláthar atá an-mhaith ag freastal go han-éífeachtach ar riachtanais 

na leanaí. 
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Go maith Bíonn an soláthar go maith nuair a bhíonn sé ag freastal go héifeachtach ar 

riachtanais na leanaí ach nuair a bhíonn roinnt gnéithe le forbairt go fóill. 

Measartha Bíonn an soláthar measartha nuair is gá an cleachtas a fheabhsú chun 

freastal ar riachtanais na leanaí. 

Lag Bíonn an soláthar lag nuair atá sé easnamhach agus nuair atá feabhas 

suntasach de dhíth chun freastal ar riachtanais na leanaí 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 
 
 

3.3 Torthaí na cigireachta ar oideachas luathbhlianta 

 
3.3.1  Cáilíocht an chomhthéacs chun tacú le foghlaim agus le forbairt leanaí 

 

Dírítear sa réimse seo de chreat COL ar cháilíocht an chomhthéacs chun tacú le foghlaim agus 

forbairt leanaí, lena n-áirítear an t-atmaisféar agus na caidrimh atá soiléir ón suíomh. Agus an 

réimse seo á mheas acu, déanann cigirí machnamh ar an dóigh a dtacaíonn suíomhanna le 

féiniúlacht agus muintearas leanaí, aithníonn siad cultúr agus cúlraí leanaí agus cuireann siad 

idirghníomhaíochtaí agus caidrimh dhearfacha chun cinn sa timpeallacht foghlama.  

 

Aithníonn torthaí COL, le linn na tréimhse dá dtagraíonn an tuarascáil seo, cleachtais an-

éifeachtach a chuireann go dearfach le folláine shóisialta agus mhothúchánach leanaí. 

Príomhfhachtóir a chuireann leis is ea comhpháirtíochtaí a bhunú le tuismitheoirí agus le 

teaghlaigh. In ainneoin gur aithníodh dea-chaidrimh le tuismitheoirí go ginearálta sna 

suíomhanna a ndearnadh cigireacht orthu, níor forbraíodh modhanna níos foirmiúla maidir le 

tuismitheoirí a chur ar an eolas faoi fhoghlaim a leanaí, atá riachtanach chun comhpháirtíocht a 

bhunú le tuismitheoirí chun tacú le foghlaim na leanaí in go leor suíomhanna. 

 

Go ginearálta ba shaintréithe de na suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim a 
ndearnadh cigireacht orthu iad chaidrimh chroíúla, mheasúla agus oscailte. Dá mbainfí 
úsáid níos forleithne as ‘modh an phríomhdhuine’ is amhlaidh go gcuideodh sé seo leis 
an dea-chleachtas a fhorbairt. 
 

Idir Meán Fómhair 2016 agus Nollaig 2020, aimsíodh go raibh cáilíocht an chomhthéacs a 

sholáthraíonn suíomhanna LFC chun tacú le foghlaim agus forbairt leanaí go maith nó níos 

fearr i mbeagnach gach (97%) de na suíomhanna a ndearnadh cigireacht orthu (Tábla 3.1). I 

líon beag cásanna, thug cigirí le fios go raibh cáilíocht an chomhthéacs chun tacú le foghlaim 

leanaí go measartha (3%) nó lag (0.1%).  

 

Déantar meastóireacht ar cháilíocht an chomhthéacs de réir roinnt táscairí lena n-áirítear 

atmaisféar agus eagrú an tsuímh agus nádúr na gcaidreamh. Léiríodh i dtorthaí na cigireachta 

le linn na tréimhse seo go raibh caidreamh croíúil, measúil agus oscailte le tuismitheoirí agus 

leanaí mar thréith ag tromlach an tsoláthair réamhscoile sna suíomhanna a ndearnadh 

cigireacht orthu. I measc na ngnéithe dea-chleachtais a breathnaíodh i suíomhanna den sórt sin 

bhí an fháilte a cuireadh roimh leanaí agus a dteaghlaigh in atmaisféar comhbhách, croíúil agus 

socair, agus caidrimh fhreagracha mheasúla idir na hoideoirí luathbhlianta agus na leanaí. 

Chun na caidrimh le teaghlaigh a neartú tuilleadh, chomh maith le suaimhneas intinne na leanaí 

a chothú ionas gur féidir leo foghlaim agus forbairt, chuir cigirí cur chuige an phríomhdhuine  
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chun cinn, trína ndéantar duine ainmnithe a shannadh do gach leanbh, duine atá freagrach go 

príomha as dlúthchaideamh a chruthú leo féin agus lena dteaghlach.  

 

Tábla 3.1: Cáilíocht an chomhthéacs chun tacú le foghlaim (Réimse 1): Meán Fómhair 2016 - Nollaig 2020 

Cáilíocht an chomhthéacs chun tacú le 
foghlaim 

Céatadán suíomhanna LFC 

Ar fheabhas 21.2% 

Go han-mhaith 52.6% 

Go maith 23.2% 

Measartha 2.9% 

Lag 0.1% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

Thug cigirí faoi deara gur chuir suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim le cur 
chuige comhpháirtíochta; d’fhéadfaí modhanna a fhorbairt chun faisnéis a roinnt go 
foirmiúil le tuismitheoirí 
 

Thug cigirí le fios go ndearna oideoirí luathbhlianta iarrachtaí maithe nó an-mhaith teagmháil a 

dhéanamh le tuismitheoirí agus caidrimh a fhorbairt atá riachtanach chun cur chuige 

comhpháirtíochta a chur i bhfeidhm chun tacú le foghlaim leanaí. Go ginearálta, ghlac 

suíomhanna LFC le polasaí dorais oscailte a chuir rannpháirtíocht tuismitheoirí i bhfoghlaim a 

bpáiste chun cinn.  

Chuir cuid mhór oideoirí luathbhlianta faisnéis in iúl do thuismitheoirí ar bhonn neamhfhoirmiúil 

maidir le heispéiris laethúla a leanaí. Baineadh úsáid as teicneolaíocht faisnéise agus 

chumarsáide (TFC) go minic mar mhodh cumarsáide le tuismitheoirí maidir le gníomhaíochtaí 

pleanáilte agus eispéiris leanaí sa suíomh. D’aimsigh cigirí go raibh soláthar maith do 

rannpháirtíocht tuismitheoirí i suíomhanna, le tuismitheoirí ag cur le gníomhaíochtaí chun tacú 

le féiniúlacht agus muintearas a linbh, mar shampla grianghraif agus faisnéis a roinnt faoina 

gcúlra cultúrtha, a dteaghlach agus a bpobal. Chun an dea-chleachtas seo a fheabhsú, bheadh 

sé tairbheach faisnéis agus treoir a sholáthar chun tacú le suíomhanna LFC chun tuilleadh 

forbartha a dhéanamh ar rannpháirtíocht tuismitheoirí. Go háirithe, d’éascódh straitéisí chun 

comhmhalartú faisnéise a chur chun cinn idir tuismitheoirí agus oideoirí luathbhlianta, mar a 

bhaineann le tuiscint agus tacaíocht a thabhairt d’fhoghlaim agus d’fhorbairt leanaí, pleanáil 

níos fearr d’eispéiris fhoghlama leanbhláraithe. 

 

i measc na samplaí cleachtais a breathnaíodh i suíomhanna an-éifeachtach, bhí oideoirí 

luathbhlianta ag obair go dlúth i gcomhpháirtíocht le tuismitheoirí agus gníomhaireachtaí 

seachtracha, mar shampla iad siúd a chuireann seirbhísí urlabhra agus teanga ar fáil, chun 

sainspriocanna foghlama a chur i bhfeidhm do leanaí. 
 

3.3.2 Cáilíocht na bpróiseas chun tacú le foghlaim agus forbairt na leanaí 

 

Dírítear sa réimse seo den chreat ar na próisis chun tacú le foghlaim agus forbairt leanaí, lena 

n-áirítear cur chuige curaclaim, an timpeallacht foghlama, agus straitéisí chun an fhoghlaim a 

chur chun cinn.  

 

Le linn na tréimhse dá dtagraíonn an tuarascáil seo, aimsíodh go raibh 91% de shuíomhanna 

LFC go maith nó ní b’ fhearr sa réimse seo (Tábla 3.2). Agus a gcuid modhanna i leith an 
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churaclaim á bhforbairt, áiríodh i measc na samplaí dea-chleachtais a breathnaíodh 

suíomhanna a raibh polasaithe agus nósanna imeachta éifeachtacha acu. Ina ainneoin sin, in 

thart ar 10% de na suíomhanna a ndearnadh cigireacht orthu, bhí gá le próisis chun tacú le 

foghlaim agus forbairt a fheabhsú. Sna cásanna seo, cuireadh dúshláin mhóra roimh oideoirí 

luathbhlianta mar gheall ar chroíphróisis oideachais, mar phleanáil agus chur i bhfeidhm 

curaclaim nó clár, agus measúnú ar chleachtais foghlama.  

Bhí an  measúnú chun foghlama agus an phleanáil le haghaidh dul chun cinn i bhfoghlaim na 

leanaí dúshlánach do go leor oideoirí luathbhlianta. In ainneoin go léirítear rátaí níos dearfaí do 

Réimse 3, réimse ina ndírítear ar fhoghlaim agus ar ghnóthachtáil léirithe leanaí (Cuid 3.5), ba 

léir do chigirí gur ceist shuntasach í ar chóir dul i ngleic léi forbairt chumais maidir le pleanáil a 

dhéanamh le haghaidh dul chun cinn i bhfoghlaim leanaí. Mura bhfuil scileanna ag oideoirí 

gairmiúla chun foghlaim leanaí a bhreathnú, a phleanáil, a thacú agus a leathnú, d’fhéadfadh 

dícheangail agus díspreagadh leanaí a bheith mar thoradh air seo san fhadtéarma. Aithnítear 

sa toradh seo an gá chun béim pholasaithe a dhíriú ar acmhainn fhórsa saothair LFC a thógáil 

maidir le  hoideolaíocht na luath-óige. 
 

Tábla 3.2: Cáilíocht na bpróiseas chun tacú le foghlaim agus forbairt leanaí (Réimse 2): Meán Fómhair 2016 - 

Nollaig 2020 

Cáilíocht na bpróiseas chun tacú le 
foghlaim agus forbairt na leanaí 

Céatadán suíomhanna LFC 

Ar fheabhas 6.7% 

Go han-mhaith 39.7% 

Go maith 44.4% 

Measartha  8.8% 

Lag 0.4% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

Is léir go bhfuil úsáid níos mó á baint as Aistear: Creatchuraclam na Luath-Óige agus 
modhanna bunaithe ar shúgradh i suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim  
 
Cuireann suíomhanna LFC cuir chuige curaclaim éagsúla i bhfeidhm, lena n-áirítear cur chuige 

súgradh-bhunaithe, iad siúd a éascaítear tríd an nGaeilge (Naíonraí/Suíomhanna Lán-

Ghaeilge) agus cuir chuige ar nós Montessori, Steiner, High / Scope. Is é Aistear: 

Creatchuraclam na Luath-Óige an creatchuraclam do leanaí in Éirinn ó bhreith go sé bliana 

d’aois. Déanann an creat seo spriocanna, prionsabail agus téamaí náisiúnta a mhionsaothrú ar 

chóir dóibh a bheith mar bhonn agus taca leis an gcur chuige a bhíonn in úsáid ag oideoirí  i 

suíomhanna LFC.  

 

Aithnítear i dtorthaí na cigireachta go n-úsáideann an chuid is mó de shuíomhanna LFC Aistear, 

go pointe áirithe, mar chreat chun tacú le foghlaim agus forbairt leanaí. Cuireann go leor acu 

curaclam atá dírithe ar an leanbh chun cinn, agus pleanálann siad curaclaim ina ndírítear ar a 

bheith mothálach do leasanna, láidreachtaí agus do dhúshláin leanaí maidir le heispéiris 

foghlama fiúntacha a phleanáil agus a sholáthar. Is forbairt dhearfach é seo agus tá sé ag 

teacht le torthaí suirbhé a rinne Pobal in 2018/19 inar aimsíodh gur thuairiscigh 89% de 

shuíomhanna LFC gurb é Aistear an tacaíocht ba mhó a mbaineadh úsáid as chun an 

curaclam/clár a fhorbairt. Léirigh sé seo méadú seasta de 7% i suíomhanna a bhain úsáid as 

Aistear ó 2016, agus bhí an glacadh le cineálacha modhanna curaclaim eile cosúil leis na cinn a 

https://ncca.ie/ga/an-luath-óige/
https://ncca.ie/ga/an-luath-óige/
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tuairiscíodh do 2016/2017 agus 2017/201860. Aimsíodh i suirbhé Pobal freisin gur thuairiscigh 

suíomhanna gur choinnigh cur i bhfeidhm curaclaim bunaithe ar shúgradh ag ardú ó 52% in 

2016/17 go 59% in 2017/2018 agus 68% in 2018/2019. Léiríodh sna torthaí gur dhóichí go 

leanfadh suíomhanna LFC i gceantair thuaithe curaclaim bunaithe ar shúgradh, agus bhí cur 

chuige Montessori níos forleithne i suíomhanna uirbeacha.  

Léirítear i dtorthaí na gcigireachtaí go raibh ullmhúchán don fhoghlaim, ag teacht le 
riachtanais agus leasanna leanaí, ag tabhairt dúshláin d’oideoirí 
 
Tá cumas na n-oideoirí luathbhlianta pleanáil don fhoghlaim ríthábhachtach do cháilíocht 

eispéireas na leanaí. Tugann torthaí na cigireachta le fios go ndéanann beagnach gach suíomh 

LFC pleanáil do chur i bhfeidhm an churaclaim trí úsáid a bhaint as meascán de phleanáil 

fhadtéarmach, mheántéarmach agus ghearrthéarmach. I measc na ngnéithe dea-chleachtais a 

chonacthas, bhí an úsáid rialta a baineadh  as measúnú oideolaíoch agus an doiciméadú a 

coimeádadh ar dhóigheanna áirithe ar thorthaí an mheasúnaithe lena n-áirítear scéalta 

foghlama agus dialanna foghlama.  

D'aithin cigireacht oideachais luathbhlianta (COL) go leor cleachtas éifeachtach i suíomhanna 

LFC a thacaíonn le riachtanais éagsúla agus le hionchuimsiú leanaí. Orthu sin tá: 

 cruthú tacaí amhairc éagsúla chun cabhrú le leanaí tuiscint a fhorbairt orthu féin mar 

dhaoine aonair agus mar bhaill dá dteaghlach 

 oideoirí luathbhlianta atá ag obair i gcomhpháirtíocht le tuismitheoirí agus le daoine 

gairmiúla ó raon gníomhaireachtaí ábhartha  

 

I measc na réimsí a sainaithníodh i gcigireachtaí mar a dteastaíonn tuilleadh forbartha uathu 

maidir le hullmhú don fhoghlaim a thacaíonn le riachtanais, spéiseanna agus láidreachtaí gach 

linbh tá: 

 an gá go dtabharfaí aird níos mó ar riachtanais foghlama aonair, láidreachtaí agus 

spéiseanna an linbh. 

 an gá atá le hoideoirí pleanáil go héifeachtach d’eispéiris foghlama leanaí súgradh-

bhunaithe  

 úsáid a bhaint as measúnú chun súil a choinneáil ar dhul chun cinn agus chun 

pleananna aonair a chruthú d’fhoghlaim gach linbh. 

 pleananna foghlama aonair a ullmhú do leanaí a bhfuil riachtanais bhreise acu lena n-

áirítear iad siúd a bhaineann lena bhforbairt chognaíoch, shóisialta, mhothúchánach nó 

choirp.  

Tá an dúshlán a bhaineann le clár foghlama a chur ar fáil agus a fhreagraíonn do riachtanais 

éagsúla foghlaimeoirí aonair níos soiléire ó 2018 nuair a rinneadh an clár COLÓ a leathnú ionas 

go mbeadh deis ag leanaí páirt a ghlacadh sa réamhscolaíocht ar feadh suas le dhá bhliain. Níl 

pleanáil mhaith le haghaidh dul chun cinn i bhfoghlaim leanaí thar dhá bhliain rollaithe sa 

réamhscoil. In ainneoin nach ábhar iontais é seo, b’fhéidir, i bhfianaise gur tugadh an tairiscint 

seo isteach le déanaí, is gné de chleachtas oideolaíoch é a mbeidh tuilleadh forbartha agus 

tacaíochta de dhíth i dtaca leis. 

                                                  

 

60 Tá na torthaí a ndearna suirbhéanna Pobal tagairt dóibh san áireamh sa tsraith Tuarascálacha Bliantúla ar Phróifíl Earnáil 

na Luathbhlianta atá ar fáil ag https://www.pobal.ie/research-analysis/early-years/.  
 

https://www.pobal.ie/research-analysis/early-years/
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D’aimsigh cigirí go gcuirtear béim chuí ar luath-litearthacht agus uimhearthacht i 
suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim. D’fhéadfaí cumarsáid leanaí agus 
scileanna smaointeoireachta ardoird a fheabhsú  
 
I measc na bpríomhghnéithe ar éirigh leo a thug cigirí faoi deara maidir le tacaíocht don 

litearthacht i suíomhanna LFC, tá an ról gníomhach, dearfach a bhíonn ag oideoirí i bhforbairt 

luath-litearthachta leanaí. I measc na ngnéithe dea-chleachtais, bhí forbairt éifeachtach 

scileanna teanga agus cumarsáide leanaí trí rím, scéal, plé agus amhránaíocht a úsáid. Chun 

tacú le scileanna cumarsáide leanaí, chuir cigirí úsáid leideanna pictiúrtha chun cinn, ceistiú 

oscailte agus comhrá leanúnach. Chun taitneamh na luath-litearthachta a chur chun cinn agus 

scéalaíocht agus léitheoireacht dialóige mar chuid de, áiríodh ar ghníomhaíochtaí a mholtar i 

dtuarascálacha COL ná limistéar ainmnithe leabhar a fhorbairt, ábhar léitheoireachta a bheith 

sna réimsí súgartha éagsúla, agus líon leanaí sa ghrúpa a laghdú d’am scéalaíochta agus do 

phlé. Thug cigirí comhairle freisin nár chóir coincheapa litearthachta agus uimhearthachta a 

theagasc go díreach agus nár chóir teimpléid agus leabhair oibre a úsáid.  

 

Tugann torthaí COL obair mhaith faoi deara maidir leis na tacaíochtaí d’fhoghlaim na Gaeilge 

sna luathbhlianta in Naíonraí. Léirítear i dtuairiscí ó shuíomhanna Gaeloideachais ról 

gníomhach an linbh i sealbhú teanga, agus an tábhacht chriticiúil a bhaineann le ligint don dul 

chun cinn maidir le foghlaim tarlúint go nádúrtha. Tugadh faoi deara an gá le deiseanna rialta a 

chruthú do leanaí cumarsáid a dhéanamh i nGaeilge; chuige sin, spreagadh béim níos mó ar 

úsáid an chur chuige teanga dhátheangach nó thumoideachais.  

 

Cuireann tuairiscí COL béim ar raon bealaí dearfacha inar tacaíodh le heolas 

luathuimhearthachta leanaí. I measc na gcleachtas a mhol cigirí bhí an plé a rinne na leanaí ar 

ábhair Montessori agus ábhair oscailte, agus samhaltú oideoirí luathbhlianta agus úsáid teanga 

matamaitice, rainn agus amhráin. Moladh freisin úsáid éifeachtach a bhaint as modheolaíochtaí 

gníomhacha tarraingteacha mar chomhaireamh, sórtáil agus rangú chun gníomhaíochtaí luath-

uimhearthachta a theagasc. Ina gcomhairle d’oideoirí luathbhlianta, leag cigirí béim ar a 

thábhachtaí atá sé raon leathan ábhar ardchaighdeáin a bheith acu chun tacú le foghlaim 

ghníomhach san uimhearthacht. Chuir siad comhairle ar oideoirí luathbhlianta freisin a bheith 

airdeallach ar cháilíocht na straitéisí idirghníomhaíochta a mbaintear úsáid astu chun tacú le 

smaointeoireacht agus foghlaim ardoird leanaí a fhorbairt.  

 
Tá fianaise ann maidir le foirmiú luath na foghlama agus ídiú modhanna bunaithe ar 
shúgradh i roinnt suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim 
 
De réir Aistear: an Creat Curaclaim Luath-Óige, is é an súgradh an phríomh-mhodheolaíocht 

chun foghlaim agus forbairt leanaí a chur chun cinn. Amharctar ar shúgradh mar chomhthéacs 

inar féidir le leanaí eispéiris foghlama fhiúntacha a fhiosrú agus dul i ngleic leo agus chun 

meonta dearfacha a mhúnlú ar an dóigh a ndéanfar an fhoghlaim a fhorbairt amach anseo. 

Léiríonn an taighde atá mar bhonn agus mar thaca ag Aistear súgradh go soiléir mar phríomh-

mhodheolaíocht d’fhoghlaim agus d’fhorbairt leanaí. Amharctar ar shúgradh mar chomhthéacs 

inar féidir le leanaí eispéiris foghlama fhiúntacha a fhiosrú agus dul i ngleic leo agus chun 

meonta dearfacha a mhúnlú ar an dóigh a ndéanfar an fhoghlaim a fhorbairt amach anseo. 

Tugann torthaí na cigireachta le fios go dtacaíonn go leor suíomhanna agus oideoirí 

luathfhoghlama le, agus go dtaispeánann siad, foghlaim bunaithe ar shúgradh. In ainneoin go 

bhfuil sé seo an-dearfach, tuairiscíonn roinnt suíomhanna LFC go mothaíonn siad go bhfuil siad 

freagrach as dóchas tuismitheoirí agus an tsochaí go ginearálta agus iad ag ullmhú leanaí le 

haghaidh na bunscolaíochta. Chuir cigirí in iúl go raibh suíomhanna a chuir an brú iúl seo go 

minic ag cur modhanna níos foirmiúla i bhfeidhm maidir leis an bhfoghlaim, le béim ar litreacha 

https://ncca.ie/ga/an-luath-óige/
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agus uimhreacha, in áit modha níos gníomhaí bunaithe ar shúgradh chun meonta foghlama 

dearfacha a fhorbairt. 

 

I measc na dtorthaí dearfacha a chuir cigirí in iúl, bhí na bealaí inar chuir suíomhanna LFC 

forbairt meonta foghlama chun cinn go gníomhach, mar chruthaitheacht, ionbhá, réiteach 

fadhbanna, scileanna cumarsáide agus neamhspleáchais. Ní raibh na cleachtais seo chun 

tosaigh i suíomhanna a raibh cur chuige níos ‘scolaíochta’ glactha acu, agus ba léiriú air seo 

modh atá dírithe ar dhaoine fásta chun tacú le foghlaim leanaí. Is dóichí go ndéanfar forbairt 

dhearfach ar mheonta croífhoghlama, atá mar bhunús don ghnóthachtáil i ngach céim den 

oideachas, i dtimpeallachtaí foghlama saibhrithe ina n-aithnítear agus ina gcothaítear cumas 

leanaí a bheith rannpháirteach mar is ceart mar chomhpháirtithe ina gcuid foghlama féin. I 

measc na ngníomhartha a moladh maidir le forbairt soláthair agus cleachtais ar ardchaighdeán 

sa réimse seo, bhí rogha fhiúntach agus féintreorú a thabhairt do leanaí ina ngníomhaíochtaí 

foghlama agus tacú le leanaí a machnamh a dhéanamh ar a gcuid foghlama féin. Leag cigirí 

béim ar an ngá atá le heispéiris súgartha phraiticiúla, fhiúntacha, treoraithe ag an leanbh féin, 

bunaithe ar spéis an linbh, mar rud ríthábhachtach chun curaclam ardchaighdeáin a fhorbairt. 

 

Ba shaintréith de thimpeallachtaí éifeachtacha foghlama pleanáil chúramach, úsáid 
shainiúil Aistear agus idirghníomhaíochtaí d’ardchaighdeáin idir an leanbh agus an 
oideoir. 
 

Tá tábhacht ollmhór ag baint le cáilíocht na timpeallachta foghlama maidir le forbairt leanaí mar 

fhoghlaimeoirí ar feadh an tsaoil, mar chumarsáidí agus mar smaointeoirí criticiúla. Sa chás ina 

raibh cigirí den tuairim go raibh cáilíocht na timpeallachta foghlama go maith nó níos fearr, ba 

léir go ndearnadh machnamh cúramach ar a chinntiú go raibh an timpeallacht pleanáilte go 

machnamhach mar fhreagra ar spéiseanna agus riachtanais foghlama na leanaí agus go raibh 

sé dúshlánach, saibhir agus tacúil agus gur thacaigh sé le hidirghníomhaíocht dhearfach 

shaibhir teanga. 

 

Mhol cigirí freisin an úsáid fhiúntach a baineadh as Aistear: Creatchuraclam na Luath-Óige, 

agus chuir siad síos ar an dóigh ar thacaigh sé seo le forbairt teanga na leanaí, rud a chuir ar a 

gcumas ábhar agus scileanna teanga nua a úsáid agus a aistriú i gcomhthéacsanna éagsúla. I 

measc na ndúshlán a bhí ann i suíomhanna bhí eagrú na timpeallachta laistigh agus deiseanna 

a fhorbairt do shúgradh lasmuigh, lena n-áirítear saorshúgradh agus súgradh a chuireann 

deiseanna ar fáil do leanaí dul i dtaithí ar dhúshlán agus rioscaí a ghlacadh ina gcuid foghlama. 

Tá an cineál súgartha  lán-riosca seo lárnach d’fhorbairt príomhscileanna ar nós féinrialaithe, 

réiteach fadhbanna agus neamhspleáchais.  

 

Tá idirghníomhaíochtaí ardchaighdeáin idir an leanbh agus an t-oideoir tábhachtach chun 

scileanna smaointeoireachta criticiúla leanaí a chur chun cinn agus a leathnú. Bhí torthaí na 

cigireachta ina leith seo dearfach, agus áiríodh leo dearbhú ar úsáid oideoirí as straitéisí a chuir 

ar chumas na leanaí a ngníomhaíochtaí foghlama a roghnú agus tionscnamh a léiriú agus iad 

ina mbun. I measc na ngníomhartha a moladh do chuid de na suíomhanna, bhí an gá go n-

aithneodh oideoirí riachtanais aonair leanaí agus go mbainfí úsáid as raon níos leithne de 

straitéisí idirghníomhaíochta chun tacú le scileanna teanga agus smaointeoireachta leanaí. Mar 

shampla, úsáid níos mó a bhaint as ceisteanna oscailte a bhaineann le sainspéiseanna leanaí; 

scéalta leanaí a dhoiciméadú ar bhealach a spreagann forbairt acmhainn mhachnamhach agus 

féinfheasacht.  

 

https://ncca.ie/ga/an-luath-óige/
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Tá scóip i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim feabhas a chur ar an soláthar 
do riachtanais aonair leanaí  
 
Toisc gur tugadh isteach clár COLÓ dhá bhliain do leanaí ó 2 bhliain agus 8 mí d’aois, agus 

toisc go bhféadfadh leanaí tosú ar an mbunscoil ag 4 bliana d’aois nó fanacht sa chlár COLÓ 

go dtí go bhfuil siad 5 bliana agus 8 mí, bhí raon aoise éagsúil sa réamhscolaíocht i 

suíomhanna LFC. Léiríonn an t-aoisraon mar aon le cumais éagsúla leanaí, an gá d’oideoirí 

luathbhlianta an cur chuige atá acu i leith teagaisc agus foghlama a leasú chun freastal ar 

éagsúlacht na riachtanas aonair ina suíomhanna. Thug cigirí faoi deara gur ceadaíodh amanna 

saor súgartha fada gan bhriseadh laistigh agus lasmuigh mar chuid den soláthar le haghaidh 

difreálaithe ar éirigh leis, agus thug sé seo deis do gach leanbh a bheith páirteach i 

ngníomhaíochtaí foghlama gan deifir. Cinntíonn sainscafláil gníomhaíochtaí foghlama ag 

oideoirí luathbhlianta a bhfuil taithí acu sa chomhthéacs seo go gcuirtear rogha agus 

gníomhaireacht ar fáil atá ag fóirstean do spéiseanna agus meonta aonair na leanaí, agus 

soláthar eispéiris foghlama a bhfuil leibhéil éagsúla dúshláin ag baint leo. In ainneoin gur 

tuairiscíodh líon beag samplaí éifeachtacha de chleachtas dá leithéid, bhí soláthar difreála 

éifeachtach fós mar dhúslán ag oideoirí luathbhlianta. 

Tá dúshlán i gcónaí  i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim maidir le cláir 
foghlama a fhorbairt atá ag teacht chun cinn agus atá leanbhláraithe agus le   cuir chuige 
measúnaithe 
 
I suíomhanna LFC a bhí láidir maidir le foghlaim chomhoibríoch a éascú, thug na cigirí faoi 

deara go raibh leanaí ag obair agus ag idirghníomhú ar bhealach spraíúil, comhbhách agus 

comhoibritheach a thug le fios go raibh siad ag forbairt cairdis lena bpiaraí. Nuair a tugadh faoi 

deara go bhféadfaí feabhas a chur ar an réimse seo, mhol cigirí go hiondúil d’oideoirí 

luathbhlianta a rannpháirtíocht le leanaí mar chomhpháirtithe súgartha a mhéadú. Bheadh 

oideoirí in ann tacaíocht a shaincheapadh do leanaí ag gach céim dá bhforbairt dá réir. Chuir 

cigirí béim freisin ar an ngá atá le gníomhaíochtaí foghlama comhoibríocha, idir leanbh agus 

duine fásta agus leanbh-leanbh, a struchtúrú ar bhealach níos éifeachtaí. 

 

Maidir le measúnú chun foghlama agus measúnú ar an bhfoghlaim , d’úsáid oideoirí raon 

straitéisí chun foghlaim na leanaí a dhoiciméadú ach ní raibh siad chomh héifeachtach céanna 

in úsáid na sonraí mar threoir don phleanáil le haghaidh dul chun cinn san fhoghlaim. Réimse 

dúshláin do shuíomhanna ba ea úsáid straitéisí measúnaithe chun foghlama d’fhonn a chinntiú 

go raibh an curaclam in oiriúint chun freastal ar riachtanais agus spéiseanna uathúla gach linbh. 

Aithníodh i dtorthaí na gcigireachtaí go bhfuil saibhriú an teagaisc agus na foghlama le 

modhanna measúnaithe a léiríonn meonta foghlama agus a thacaíonn le foghlaim sa todhchaí, 

mar phríomhsprioc do na blianta atá le teacht. 

 

Ar an iomlán, léirigh torthaí na cigireachta go raibh dúshláin shuntasacha ann do sholáthraithe 

LFC agus d’oideoirí luathbhlianta maidir le pleanáil do churaclaim agus cláir foghlama. 

Príomhréimse a sainaithníodh le haghaidh forbartha ba ea úsáid faisnéise ar leasanna, meonta, 

buanna agus cumais na leanaí chun forbairt clár foghlama atá ag teacht chun cinn, bunaithe ar 

fhiosrúcháin, a threorú. Chruthaigh pleanáil straitéisí chun tacú le teagasc, foghlaim agus 

measúnú éifeachtach dúshlán freisin. Chun cumas a fhorbairt sna gnéithe seo den chleachtas 

beidh tacaíocht ag teastáil freisin ar raon leibhéal lena n-áirítear oideachas gairmiúil tosaigh 

agus forbairt ghairmiúil leanúnach. Teastóidh soláthar cuimsitheach de raon faisnéise gairmiúla, 

acmhainní agus tacaíochtaí lena n-áirítear meantóireacht chun cumas a fhorbairt.  
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3.3.3 Cáilíocht éispéiris foghlama agus ghnóthachtáil na leanaí 

 

Tá cumas dúchasach foghlama ag leanaí. Díríonn an réimse seo ar cháilíocht eispéiris 

foghlama leanaí, lena n-áirítear a mhéid a léiríonn leanaí rannpháirtíocht agus taitneamh ina 

gcuid foghlama agus go bhfuil siad folláin mar dhaoine. Le linn na tréimhse dá dtagraíonn an 

tuarascáil seo, aimsíodh go raibh beagnach gach suíomh (96%) a ndearnadh cigireacht air go 

maith nó níos fearr maidir le cáilíocht eispéiris foghlama agus ghnóthachtáil na leanaí. (Tábla 

3.3) I 64% de na suíomhanna, tuairiscíodh go raibh an réimse seo an-mhaith nó ar fheabhas. 

Bhí feabhas suntasach de dhíth ar cháilíocht eispéiris foghlama agus ghnóthachtáil na leanaí i 

4% de na suíomhanna a ndearnadh cigireacht orthu.  

 

Tábla 3.3: Cáilíocht eispéiris foghlama agus ghnóthachtáil na leanaí (Réimse 3): Meán Fómhair 2016 - Nollaig 

2020 

Cáilíocht éispearas foghlama agus 
gnóthachtálacha na leanaí 

Céatadán suíomhanna LFC 

Ar fheabhas 14.6% 

Go han-mhaith 49.9% 

Go maith 31.2% 

Measartha  4.1% 

Lag 0.2% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

Bhí leibhéil arda rannpháirtíochta, sult agus inspreagtha mar thoradh ar chur chuige atá 
dírithe ar an leanbh i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim 
 

I suíomhanna LFC, ar na gnéithe dea-chleachtais ar amharc na cigirí orthu bhí amanna saor 

súgartha fada gan bhriseadh laistigh agus lasmuigh ag soláthar raon leathan gníomhaíochtaí, 

rogha agus gníomhaireachta a bhí oiriúnach do leasanna agus meonta aonair na leanaí go léir. 

  

I suíomhanna ardchaighdeáin, thug cigirí faoi deara gur fhoghlaim na leanaí faoin domhan 

nádúrtha trína n-eispéiris ar shúgradh laistigh agus lasmuigh. Le linn siúlóidí, tharraing oideoirí 

aird na leanaí go comhfhiosach ar an saol beo. Idir an dá linn, bhí gnéithe den dúlra agus 

ábhair nádúrtha súgartha le sonrú i dtimpeallachtaí faoi dhíon a raibh acmhainní oiriúnacha 

iontu.  

Cuirtear folláine agus forbairt oideachas sóisialta, pearsanta agus sláinte leanaí chun 
cinn 
 
Tá gníomhaíocht fhisiciúil tábhachtach do shláinte mheabhrach agus d’fhorbairt fhisiciúil an 

linbh. Léiríonn torthaí cigireachtaí oideachais luathbhlianta (COLanna) go raibh rochtain rialta 

ag leanaí i suíomhanna LFC ar limistéar nó spás chun a scileanna fisiceacha a fhorbairt den 

chuid is mó. Sna suíomhanna seo bhí deis ann chun saorshúgradh laistigh, chomh maith le 

lasmuigh, a dhéanamh mar a bhféadfadh na leanaí a gcuid scileanna fisiceacha a fhorbairt 

agus a fheabhsú tuilleadh, mar aclaíocht choirp agus forbairt mhótair. Spreag gníomhaíochtaí, 

ar nós ióga, machnaimh agus aclaíochta, sa timpeallacht foghlama laistigh agus lasmuigh 

araon, spéis na leanaí agus thacaigh siad lena bhfolláine. I líon beag suíomhanna, tá easpa 

tuisceana ar an tábhacht a bhaineann le súgradh rialta lasmuigh, lena n-áirítear súgradh ina 

moltar rioscaí a ghlacadh cosúil le dreapadóireacht nó gníomhaíochtaí tógála agus fíor-ábhair in 

úsáid chun forbairt iomlánaíoch leanaí a chur chun cinn. 
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Déanann suíomhanna ardchaighdeáin saorshúgradh idirghníomhach a thacaíonn le forbairt 

scileanna pearsanta agus sóisialta leanaí ar nós féinrialú, comhoibriú agus idirbheartaíocht a 

éascú. Chonacthas roinnt samplaí d’oideoirí ag tacú le meonta foghlama leanaí agus ag 

déanamh scafall orthu, lena n-áirítear a neamhspleáchas, a n-áisiúlacht, a ndíograis, a 

athléimneacht, a gcruthaitheacht agus a bhfiosracht. 

 

Thug cigirí faoi deara go raibh na leanaí in ann leabhair a úsáid go cruthaitheach agus 
páirt a ghlacadh sna healaíona 
 
Thug cigirí faoi deara go raibh go leor deiseanna leanaí i suíomhanna LFC chun leabhair a 

úsáid go cruthaitheach, dul i mbun scéalta lena bpiaraí agus gnéithe de na scéalta a phlé ar 

bhonn duine le duine le hoideoirí. Baineadh úsáid as raon leabhar chun tacú le cumas na leanaí 

smaoineamh ar thopaicí éagsúla agus machnamh a dhéanamh orthu. Chun tuilleadh forbartha 

a dhéanamh ar an dea-chleachtas seo maidir le scileanna teanga agus smaointeoireachtaí 

leanaí, mhol cigirí go n-úsáidfeadh oideoirí luathbhlianta ceisteanna agus leideanna oscailte, 

mar ‘ní fheadar cén fáth’...’.  

 

I measc na ngnéithe dea-chleachtais san ealaín baineadh úsáid as acmhainní agus straitéisí 

éagsúla ar nós ábhar tógála, agus acmhainní marcála, agus súgradh céadfach chun an 

fhoghlaim a leathnú agus cruthaitheacht na leanaí a fheabhsú. I measc na ngníomhartha a 

moladh i dtuarascálacha bhí méadú ar infhaighteacht agus úsáid ábhar chun marcanna a 

dhéanamh agus an tábhacht a bhaineann le hoideoirí luathbhlianta tosú le hábhair 

choincréiteacha chun tacú le foghlaim leanaí sula dtosaítear ar choincheapa níos teibí a 

thabhairt isteach, mar shampla, foghlaim faoi chaomhnú uimhreach trí ghníomhaíochtaí 

comhairimh agus sórtála. Aimsíodh go raibh tréimhse thiomanta agus phleanáilte ag go leor 

suíomhanna i rith an lae nuair a chan siad amhráin agus inar léigh siad scéalta. Ó am go chéile, 

leathnaíodh é seo amach go rince agus drámaíocht.  

 
Léirigh torthaí na cigireachta láidreachtaí chomh maith le féidearthachtaí feabhsúcháin i 
gcáilíocht eispéiris foghlama na leanaí 
 

I measc na gcleachtas éifeachtacha a thacaigh le hardchaighdeán eispéiris foghlama agus 

ghnóthachtáil na leanaí, bhí soláthar timpeallachtaí ina raibh acmhainní cuí agus deiseanna do 

shaorshúgradh gan bhriseadh a chur ar fáil. Tugadh faoi deara freisin gur cleachtas éifeachtach 

é oideoirí luathbhlianta a bhí ag leanúint spéiseanna na leanaí agus ag tacú lena 

smaointeoireacht chriticiúil agus ag réiteach fadhbanna. Nuair a bhí gá ann an cleachtas a 

fheabhsú, áiríodh le roinnt téamaí comónta barraíocht úsáide a bhaint as treoir ó dhaoine fásta 

agus gan dóthain deiseanna do leanaí a bheith i gceannas ar ghníomhaíochtaí agus a 

dtionscnamh a úsáid. 

  

Tugadh faoi deara go bhféadfaí feabhas a chur ar chásanna inar breathnaíodh níos mó 

cleachtais oideolaíocha dírithe ar dhaoine fásta. Chuir siad seo bac ar rannpháirtíocht leanaí 

sna gníomhaíochtaí. D’aithin cigirí  freisin gur chuir an úsáid a bhain oideoirí as teanga 

threorach srian le forbairt neamhspleáchas leanaí agus lena gcumas féinrialaithe. Go 

ginearálta, d’aithin cigirí an gá atá le hoideoirí a dtuiscint ar an tábhacht a bhaineann le 

machnamh leanaí ar a n-eispéiris foghlama féin a fhorbairt agus a dhoimhniú. Tacaíocht 

lárnach don neamhspleáchas, don inspreagadh agus don bhuanseasmhacht é bheith oilte i 

bhféinfheasacht agus féinmhachnamh. Tugann na meonta agus na scileanna riachtanacha 

foghlama seo tacaíocht do leanaí a bheith ina gcomhpháirtithe ina gcuid foghlama féin ar féidir 
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leo a ngnóthachtálacha a aithint agus taitneamh a bhaint as agus a bhféineolas a úsáid chun 

muinín agus cumas a thógáil chun tabhairt faoi dhúshláin bhreise.  

 

3.3.4 Cáilíocht na bainistíochta agus na ceannaireachta don fhoghlaim 

 

Baineann an réimse seo le cáilíocht na bainistíochta agus na ceannaireachta don fhoghlaim i 

suíomh LFC agus áirítear leis, cumas oideoirí luathbhlianta dul i mbun gníomhaíochtaí gairmiúla 

ar nós na féinmheastóireachta agus na forbartha gairmiúla leanúnaí (FGL), próisis a bhaineann 

le hathbhreithniú lárnach agus pleanáil le haghaidh feabhsúcháin agus forbairt polasaithe, agus 

cleachtais chun tacú leis an aistriú ón réamhscoil go dtí an bhunscoil. Rinne go leor Cigirí 

meastóireacht dhearfach ar chleachtas sa réimse seo. Tharla sé seo toisc go raibh sé i gceist 

acu na hiarrachtaí a aithint chun bainistíocht agus ceannaireacht foghlama a fhorbairt agus a 

bhailíochtú sna coinníollacha fíordhúshlánacha soláthair agus cleachtais atá san earnáil LFC. 

Léiríonn na torthaí gur oibreoirí aonair atá in earnáil an LFC in Éirinn go príomha agus iad ach  

ag  dul i ngleic leis an gcoinhcheap gur féidir a bheith mar chuid de phobal gairmiúil níos 

leithne. Níl rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí gairmiúla ardoird mar mhachnamh i gcleachtas 

agus ar chleachtas i bhfeidhm mar is ceart, toisc nár rialaíodh cáilíocht chun cleachtadh san 

earnáil seo go dtí 2016, agus cionn is go bhfuil an leibhéal cáilíochta rialaithe socraithe ag 

leibhéal 5 de Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann, leibhéal a fhreagraíonn do leibhéal 

3 den Aicmiú Idirnáisiúnta Caighdeánach ar an Oideachas. Agus an comhthéacs seo á aithint, 

d’aithin cigirí ón Roinn Oideachais go bhfuil na scileanna agus cumais mar a bhaineann leis an 

gceannaireacht ag céim luathfhorbartha san earnáil LFC, agus go mbeidh tacaíocht agus 

infheistíocht shuntasach de dhíth má tá sé le forbairt go hiomlán chun ardleibhéil cáilíochta a 

bhaint amach. Ar an ábhar sin, glacadh le cur chuige a bhí bunaithe go mór ar láidreachtaí 

d’aonturas chun meastóireacht a dhéanamh ar chleachtas reatha chun aon iarrachtaí atá á 

ndéanamh chun na critéir a shainaithnítear i gCreat Cáilíochta COL a spreagadh.  

 

Bhí na rátálacha foriomlána maidir le bainistíocht agus ceannaireacht dearfach, agus fuarthas 

amach go raibh beagnach gach suíomh (94%) go maith nó ní b’fhearr (Tábla 3.4). D'ainneoin 

torthaí dearfacha a dhearbhú, leanadh le raon cleachtais bhainistíochta agus cheannaireachta a 

shainaithint mar chleachtais a dteastaíonn forbairt shuntasach uathu ar fud na hearnála LFC. 

Bhí dúshláin ann go háirithe maidir le próisis athbhreithnithe agus mheastóireachta 

inmheánacha a fhorbairt, pleanáil chun cáilíocht a fheabhsú, glacadh le heolas agus smaointe 

nua sa chleachtas, rannpháirtíocht in FGL agus tacú le haistrithe leanaí ó shuíomhanna LFC.  
 

Tábla 3.4: Cáilíocht na bainistíochta agus na ceannaireachta don fhoghlaim (Réimse 4) Meán Fómhair 2016 - 

Nollaig 2020 

Cáilíocht bhainistíochta agus 
ceannaireachta don fhoghlaim 

Céatadán suíomhanna LFC 

Ar fheabhas 19.7% 

Go han-mhaith 45.4% 

Go maith 29.1% 

Measartha  5.6% 

Lag 0.2% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 
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Léiríonn bainisteoirí agus oideoirí luathbhlianta i suíomhanna luathfhoghlama agus 
luathchúraim tiomantas an-mhaith agus iad ag glacadh páirt san fhorbairt ghairmiúil 
leanúnach  
 

Léiríonn bainisteoirí agus oideoirí i suíomhanna LFC tiomantas an-mhaith do rannpháirtíocht i 

bhforbairt ghairmiúil leanúnach agus tá sé seo riachtanach chun cultúr foghlama machnamhach 

agus forásach a fhorbairt.  

  

Léiríonn torthaí na cigireachta gur gné den chleachtas i bhformhór na suíomhanna é dul i ngleic 

le cleachtais fhéinmheastóireachta neamhfhoirmiúla. Tá tuiscint ag fás go mbíonn tionchar mór 

ag soláthar soiléireachta maidir le róil agus freagrachtaí na n-oideoirí luathbhlianta sa suíomh, 

chomh maith le timpeallacht oibre dearfach, tacúil  ar sholáthar luathfhoghlama agus 

luathchúraim atá ar ardchaighdeáin. Spreag rannpháirtíocht i FGL suíomhanna chun athrú 

curaclaim a chur i bhfeidhm chun feabhas a chur ar oideolaíocht an tsúgartha, agus ar 

cháilíocht na dtimpeallachtaí foghlama laistigh agus lasmuigh.  

 

Tá machnamh gairmiúil fós le neadú go comhsheasmhach in go leor suíomhanna 
 

Tugann an Treoir Chleachtais Aistear Síolta treoir maidir le féinmheastóireacht agus pleanáil 

feabhsú cáilíochta do shuíomhanna LFC. Aithnítear in An Chéad 5: Straitéis Uile Rialtais do 

Naíonáin, Leanaí agus a dTeaghlaigh  2019-2028  gur gné riachtanach de chóras dearbhaithe 

cáilíochta na luath-óige í an fhéinmheastóireacht, chun cuidiú le caighdeáin cháilíochta a aimsiú 

agus a ardú, chun torthaí dearfacha a chosaint agus a bhaint amach do naíonáin agus leanaí 

óga, agus chun tuismitheoirí a chur ar a suaimhneas maidir le cáilíocht eispéiris luathfhoghlama 

agus luathchúraim a leanaí. D'aithin an straitéis seo gur chóir príomhthosaíocht a dhéanamh 

chun an fhéinmheastóireacht a neadú mar phríomhghníomhaíocht ghairmiúil i bhfórsa saothair 

an LFC.  

 

Léiríonn torthaí na cigireachta go bhfuil machnamh/athbhreithniú gairmiúil ar sholáthar agus ar 

chleachtas fós le neadú go comhsheasmhach in go leor suíomhanna LFC. Ní tharlaíonn 

cruinnithe foirmeálta chun machnamh gairmiúil agus athbhreithniú ar chleachtas a éascú go 

rialta nó ar chor ar bith i gcuid mhór suíomhanna. Ní chuirtear ar bun go forleathan cur chuige 

córasach uile-seirbhíse don fhéinmheastóireacht, ina bhfuil pleananna gníomhaíochta 

doiciméadaithe agus spriocanna feabhsúcháin atá leagtha amach go soiléir.  

 

Tá teora fós leis an úsáid atá á baint asTreoir Chleachtais Aistear Síolta chun tosaíochtaí 

foghlama a aithint nó chun monatóireacht a dhéanamh ar thionchar na dtionscnamh 

feabhsaithe ar fhoghlaim leanaí i bhformhór suntasach na suíomhanna. D’fhéadfadh sé seo a 

bheith amhlaidh toisc nach bhfuil go leor FGL nó tacaíocht eile ann chun cabhrú le foireann LFC 

an acmhainn thábhachtach seo a úsáid. Leis na gníomhartha a mholtar i gCigireachtaí 

Tuarascálacha Luathbhlianta (COLanna) spreagtar oideoirí luathbhlianta go seasta teacht le 

chéile le haghaidh cruinnithe foirmiúla rialta a thugann tacaíocht dóibh pleanáil agus 

monatóireacht a dhéanamh ar fhoghlaim leanaí agus  cleachtas comhoibríoch agus forbairt 

inniúlachtaí ceannaireachta a chothú.  

 
In ainneoin go mbaineann oideoirí luathbhlianta úsáid as straitéisí chun tacú leis an 
aistriú ón réamhscoil go dtí an bhunscoil, tá naisc ghairmiúla fós le bunú ag go leor 
suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim lena mbunscoil/mbunscoileanna áitiúla 
 
Tugann torthaí COL le fios go mbaineann oideoirí luathbhlianta úsáid as raon straitéisí 

éifeachtacha chun an t-aistriú chuig an mbunscoil a fhiosrú leis na leanaí. Áirítear orthu seo: plé 

https://www.aistearsiolta.ie/ga/eolas/
https://first5.gov.ie/home
https://first5.gov.ie/home


103 

 

am ciorcail, rólghlacadh le héide scoile ar fáil sa limistéar gléasta suas, agus pictiúir de 

scoileanna ar taispeáint. I gcásanna áirithe, thug leanaí agus oideoirí luathbhlianta cuairt ar an 

scoil áitiúil /scoileanna áitiúla nó thug siad cuireadh do mhúinteoirí ó na scoileanna áitiúla cuairt 

a thabhairt ar an suíomh LFC. Chonacthas roinnt samplaí maithe freisin maidir le dul i ngleic le 

tuismitheoirí, mar shampla bileoga comhairle a ullmhú. Mar sin féin, thug cigirí faoi deara freisin 

go raibh go leor suíomhanna fós le caidreamh gairmiúil a bhunú lena scoileanna áitiúla agus go 

deimhin, thuairiscigh go leor go raibh dúshláin ag baint leis seo.  

 

Spreag na gníomhartha a mholtar sna tuarascálacha suíomhanna LFC chun naisc fhoirmiúla a 

fhorbairt leis an mbunscoil/bunscoileanna áitiúla chun comhroinnt faisnéise agus bainistíochta 

íogair ar aistriú na leanaí  ón suíomh go dtí an bhunscoil a chur chun cinn. Moladh d’oideoirí 

luathbhlianta machnamh a dhéanamh freisin ar straitéisí ar nós cuireadh a thabhairt do 

mhúinteoirí na naíonán sóisearach cuairt a thabhairt ar an suíomh, eagrú do na leanaí cuairt a 

thabhairt ar an scoil, grianghraif a ghlacadh de na scoileanna áitiúla le roinnt leis na leanaí nó 

ceist a chur ar ‘chéimí’ óna suíomh féin teacht agus labhairt leis na leanaí faoina mbunscoil. 

D’aithin cigirí nach cleachtas seanbhunaithe in Éirinn é caidreamh a chothú idir 

réamhscoileanna agus bunscoileanna agus go mbeidh tacaíocht agus treoir ag teastáil. 

 

3.4 Cinntí ó chigireachtaí leantacha 
 
I gcigireachtaí leantacha déantar meastóireacht ar an dul chun cinn atá déanta i gcur i 
bhfeidhm na moltaí sa tuarascáil oideachais luathbhlianta is déanaí 
 
Cuireadh tús le cigireacht leantach ar shuíomhanna LFC a raibh tuarascáil COL foilsithe acu go 

mall in 2017. Sna cigireachtaí seo déantar meastóireacht ar an dul chun cinn atá déanta ag 

suíomh LFC maidir le cur i bhfeidhm gníomhartha a moladh chun cáilíocht an tsoláthair agus an 

chleachtais a fheabhsú thar na ceithre réimse de chreat cáilíochta luathbhlianta (LB) sa 

tuarascáil ba dhéanaí a foilsíodh ar a suíomh ag eascairt as COL.  

 

Baintear úsáid as na ceithre rátáil seo a leanas i gcigireachtaí leantacha: 

 
Figiúr 3.2: Rátáil na cigireachta leantaí i suíomhanna LFC: Meán Fómhair 2017 - Nollaig 2020 

Dul chun cinn an-
mhaith 

 

Dul chun cinn maith 

 

Dul chun cinn 
páirteach 

Gan dul chun cinn 
ar bith 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

Ar an iomlán, rinneadh 195 cigireacht leantach idir Meán Fómhair 2017 agus deireadh 2020.  

 

Sna COLanna a bhí mar ábhar na gcigireachtaí leantacha, tugadh comhairle maidir le 

gníomhartha sna ceithre réimse ar fad den chreat cáilíochta LB (Tábla 3.5). Bhain an líon ba 

mhó  de na gíomhartha a moladh le Réimse 2(cáilíocht na bpróiseas chun tacú le foghlaim agus 

forbairt leanaí). In ainneoin go raibh cáilíocht fhoriomlán an tsoláthair sa réimse seo go maith 

(91% go maith nó níos fearr), aimsíodh go raibh an cháilíocht measartha i gcéatadán ní ba mhó 

de na suíomhanna (9%) ná in aon cheann de na réimsí eile. Bhain an líon ba lú de na 

gníomhartha a moladh le Réimse 4(cáilíocht na bainistíochta agus na ceannaireachta  don 

fhoghlaim).  

 
Tábla 3.5: Gníomhartha molta sna ceithre réimse de chreat cáilíochta LB le linn cigireachtaí leantacha i 
suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim: Meán Fómhair 2017 - Nollaig 2020 
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Réimse 1 
Cáilíocht an 

chomhthéacs 
chun tacú le 

foghlaim 
 

Réimse 2 
Cáilíocht na 

bpróiseas chun 
tacú le 

foghlaim agus 
forbairt na 

leanaí  
 

Réimse 3 
Cáilíocht 

eispéireas 
foghlama agus 

éachtaí na 
leanaí  

 

Réimse 4 
Cáilíocht 

bhainistíochta 
agus 

ceannaireachta 
d'fhoghlaim  

 

Líon na 
ngíomhartha a 
moladh  409 553 419 369 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 
Ba é an leibhéal ratha ab airde ná aghaidh a thabhairt ar ghníomhartha maidir le cáilíocht 
an chomhthéacs chun tacú le foghlaim agus forbairt leanaí; níor éirigh chomh maith 
céanna le suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim maidir le dul i ngleic le 
feabhsuithe i gcáilíocht na bainistíochta agus na ceannaireachta 
 
Ar an iomlán, rinneadh dul chun cinn maith nó an-mhaith maidir le dul i ngleic le breis agus dhá 

thrian de na gníomhartha a moladh i dtuarascálacha COL. Nuair a rinneadh miondealú orthu i 

gceithre réimse den chreat cáilíochta LB, ba i Réimse 1(cáilíocht an chomhthéacs chun tacú le 

foghlaim agus forbairt leanaí), a bhí na leibhéil ratha ab airde maidir le dul i ngleic le 

gníomhartha a moladh. Sa réimse seo, rinneadh dul chun cinn maith nó níos fearr maidir le cur 

chun cinn 81% de na gníomhartha a moladh (Tábla 3.6).  

 

Chruthaigh feabhsúcháin i Réimse 4 (cáilíocht na bainistíochta agus na ceannaireachta don 

fhoghlaim), dúshlán ní ba mhó do shuíomhanna; rinneadh dul chun cinn maith nó an-mhaith i 

60% de na gníomhartha a moladh, agus rinneadh dul chun cinn páirteach nó dul chun cinn ar 

bith maidir le 40% díobh. Tháinig bunú próisis athbhreithnithe chun tacú leis an 

bhféinmheastóireacht chun cinn go minic mar réimse ina raibh cuid de dhul chun cinn nó nach 

raibh dul chun cinn ar bith déanta ag suíomhanna. Is réimse ina bhféadfaí tuilleadh forbartha a 

dhéanamh é rannpháirtíocht na dtuismitheoirí i bpróiseas an athbhreithnithe inmheánaigh ar 

shuíomhanna agus, níos ginearálta, mar chomhpháirtithe gníomhacha i bhfoghlaim a gcuid 

leanaí in go leor suíomhanna. Réimse eile ina raibh an dul chun cinn teoranta ná bunú caidrimh 

le bunscoileanna chun aistrithe dearfacha a éascú do leanaí. 

 

Ó thaobh an churaclaim de, léiríonn torthaí na gcigireachtaí leantacha go bhfuil tuilleadh oibre 

ag teastáil chun an curaclam nó clár gníomhaíochtaí a idirdhealú chun láidreachtaí, riachtanais 

agus suimeanna na leanaí a ghlacadh san áireamh. Ina theannta sin, moladh go minic go 

ndéanfaí saibhriú ar thimpeallachtaí súgartha agus foghlama lasmuigh mar réimse ar a 

ndéanfaí tuilleadh forbartha ina dhiaidh. 

 

Tábla 3.6: Cigireachtaí leantacha i suíomhanna LFC - Dul chun cinn maidir le gníomhartha molta ag cigirí a chur 

i bhfeidhm: Meán Fómhair 2017 - Nollaig 2020 

 Réimse 1 Réimse 2 Réimse 3 Réimse 4 

Dul chun cinn an-mhaith 57.4% 35.2% 42.3% 32.8% 

Dul chun cinn maith 23.5% 34.5% 29.8% 27.1% 

Dul chun cinn páirteach 15.4% 25.1% 22.9% 22.8% 

Gan dul chun cinn ar bith 3.7% 5.2% 5.0% 17.3% 
Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 
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3.5 Torthaí ó chigireachtaí téamacha 
 

Níl cleachtas foghlama na heolaíochta, na teicneolaíochta, na hinnealtóireachta agus na 
matamaitice leabaithe go fóill i suíomhanna LFC 
 
Le linn na tréimhse Eanáir 2019 go Nollaig 2019, rinne an Chigireacht meastóireacht ar an 

gcéad chéim den Ráiteas Polasaí Oideachais STEM 2017-2026 i sampla de shuíomhanna LFC, 

chomh maith le bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna.  

 

Maidir le suíomhanna LFC, cuireadh in iúl sna torthaí go bhfuil taiscéalaíocht, ceistiú agus 

réiteach fadhbanna ag leanaí trí shúgradh agus trí imscrúdú, mar a mhol Aistear, mar bhonn 

agus mar thaca lena bhforbairt ar choincheapa bunúsacha san Eolaíocht, sa Teicneolaíocht, 

san Innealtóireacht agus sa Mhatamaitic (ETIM). Léiríodh sa tuarascáil freisin mar gheall ar 

fhiosracht dhúchasach leanaí gur príomhiarrthóirí iad chun a ról mar thaiscéalaí, eolaí agus 

imscrúdaitheoir a ghlacadh, agus gur féidir le hoideoirí luathbhlianta oilte a gcuid foghlama sa 

réimse seo a shaibhriú.  

 

Ina ainneoin sin, cuirtear in iúl sa tuarascáil go bhfuil tacaíochtaí do shuíomhanna LFC maidir le 

hoideolaíochtaí ETIM a fhorbairt agus eispéiris foghlama ETIM a éascú i mbéal fáis i 

gcomparáid leo siúd do bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna. Moltar go bhfuil gá le 

tuilleadh tionscnaimh pholasaí, tacaíochtaí agus gníomhartha lena chinntiú go dtugtar tacaíocht 

iomlán d’oideoirí luathbhlianta agus do shuíomhanna LFC le gur féidir le cleachtas foghlama 

ETIM a bheith córasach agus leabaithe. 

 

Luaitear teicneolaíochtaí digiteacha mar chuid d’fhoghlaim leanaí in Aistear; níl 
comhaontú ann fós maidir leis an gcleachtas is fearr chun iad a úsáid i suíomhanna 
luathfhoghlama agus luathchúraim 
 

Le linn na tréimhse Eanáir go Nollaig 2019, rinne an Chigireacht meastóireacht freisin ar 

fhoghlaim dhigiteach i samplaí de shuíomhanna LFC, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna. 

Aithníodh sa tuarascáil, cé go dtugann an Straitéis Dhigiteach do Scoileanna aghaidh go 

sonrach ar an gcóras foirmiúil scoile, go gcuirtear tús leis an mbunsraith den fhoghlaim 

dhigiteach sa luath-óige. In ainneoin go luaitear teicneolaíochtaí digiteacha agus TFC mar chuid 

d’fhoghlaim leanaí in Aistear: Creatchuraclam na Luath-Óige aithníodh sa tuarascáil nach bhfuil 

comhaontú fós sa chóras maidir le cé acu ba cheart nó ar an dóigh ar cheart do leanaí óga an 

teicneolaíocht dhigiteach a úsáid mar chuid den eispéireas laethúil foghlama acu i suíomhanna 

LFC, agus cé acu a d’fhéadfadh athrú a bheith ag baint le dea-chleachtas de réir aois an linbh.  

Sainaithníodh sa tuarascáil fosta go bhfuil gá le tuilleadh taighde agus rannpháirtíochta leis an 

earnáil LFC chun treoir a fhorbairt maidir le cad is dea-chleachtas ann san úsáid a bhaineann 

leanaí óga as teicneolaíocht dhigiteach i suíomhanna LFC. 

 

Cé nach n-éilítear ar shuíomhanna LFC plean foghlama digití a fhorbairt, d’aimsigh cigirí go 

ndearna formhór na suíomhanna LFC roinnt machnaimh ar phleanáil chun bunsraitheanna na 

foghlama digití a thógáil. D’aithin cigirí roinnt samplaí de chruthú eolais agus ábhair i 

suíomhanna LFC, agus fuair siad samplaí freisin d’úsáid teicneolaíochtaí digiteacha ag oideoirí 

luathbhlianta mar thacaíocht bhreise don chumarsáid le tuismitheoirí. 

 

https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/653157-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8668db-none/
https://ncca.ie/ga/an-luath-óige/
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Ní nach ionadh, i roinnt suíomhanna LFC, chuir úinéirí/bainisteoirí agus oideoirí luathbhlianta in 

iúl do chigirí nach raibh siad cinnte faoin dóigh le tabhairt faoin bhfoghlaim dhigiteach ar 

bhealach a bhí oiriúnach d’aois na leanaí. Aithníodh sa tuarascáil, áfach, an úsáid éifeachtach a 

baineadh as teicneolaíochtaí digiteacha i gcleachtais mheasúnaithe, mar shampla chun 

foghlaim leanaí a ghabháil agus a roinnt mar a leagtar amach sa spotsolas seo a leanas.  

 

 

Spotsholas 

I suíomh luathfhoghlama agus luathchúraim amháin d’úsáid cleachtóirí an teicneolaíocht mar 

chuid den mheasúnú. Baineadh úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha chun eispéiris foghlama 

leanaí agus a dtáirgí foghlama a ghabháil. Bhain na hoideoirí luathbhlianta úsáid as 

físteicneolaíocht agus ceamaraí, agus bhí na leanaí an-chompordach ag baint úsáid as an 

trealamh seo dá gcuid foghlama féin. Thaifead na hoideoirí leanaí ag caint faoina gcuid 

foghlama agus chruthaigh siad físeáin agus scéalta digiteacha faoina n-aistear foghlama. Bhí 

na hacmhainní seo ar fáil do thuismitheoirí agus do theaghlaigh trí bhealaí agus feidhmchláir 

meán sóisialta an tsuímh, rud a thug deis do thuismitheoirí agus do theaghlaigh a bheith mar 

chuid den chomhrá foghlama agus chun foghlaim na leanaí a cheiliúradh. I measc gnéithe an 

dea-chleachtais bhain oideoirí luathbhlianta leas as teicneolaíocht dhigiteach chun 

breathnuithe cleachtais a thaifeadadh le haghaidh cumarsáid le tuismitheoirí.  

 

 

 

3.6 Príomhtheachtaireachtaí  

 
 Tá cáilíocht fhoriomlán an tsoláthair i mbeagnach gach suíomh LFC go maith nó níos fearr.  

 

 Comhthéacs chun tacú leis an bhfoghlaim 
 Ba shaintréithe formhór na réamhscoileanna a ndearnadh cigireacht orthu caidreamh 

gnaíúil, measúil agus oscailte le tuismitheoirí agus leanaí. Tá cuir chuige níos foirmiúla fós 

le forbairt in go leor suíomhanna d’fhonn eolas a roinnt le tuismitheoirí ar fhoghlaim a 

leanaí. 

 

Próisis chun tacú le foghlaim agus forbairt leanaí 
 Toisc go ndearnadh an clár COLÓ a shíneadh a fhad le dhá bhliain d’oideachas 

réamhscoile saor in aisce a thabhairt do leanaí, is amhlaidh go raibh dúshláin bhreise do 

shuíomhanna maidir le freastal ar riachtanais éagsúla na bhfoghlaimeoirí aonair. 

 Ba cheart cleachtais phleanála do leanaí a bhfuil riachtanais bhreise oideachais acu i 

suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim (LFC) a fhorbairt tuilleadh chun béim níos 

mó a chur ar riachtanais aonair leanaí. 

 Tá méadú tagtha ar úsáid modhanna atá bunaithe ar shúgradh i leith na foghlama. Mar sin 

féin, mar gheall ar mhíthuiscint gurb é ról suíomhanna LFC leanaí a ullmhú don bhunscoil, 

tá cur chuige foghlama ró-fhoirmiúil glactha ag roinnt suíomhanna. 

 Is dúshláin i gcónaí iad i suíomhanna LFC forbairt clár foghlama leanbhláraithe atá ag 

teacht chun cinn, agus cuir chuige  mheasúnaithe lena n-áirítear úsáid a bhaint as eolas 

measúnaithe mar bhonn eolais do na chéad chéimeanna eile i bhfoghlaim leanaí  
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 Tá fócas maith ar an luathlitearthacht agus uimhearthacht i suíomhanna LFC. Mar sin féin, 

d’fhéadfaí cur chuige a fheabhsú chun tacú le forbairt scileanna cumarsáide agus 

smaointeoireachta ardoird leanaí.  

 

Eispéiris foghlama agus éachtaí na leanaí 
 Ba shaintréith d’eispéiris foghlama ardchaighdeáin i suíomhanna LFC na cuir chuige 

leanbhláraithe as a dtáinig leibhéil arda rannpháirtíochta, sult, inspreagtha agus 

gnóthachtála i measc leanaí.  

 Nuair a bhí gá le feabhas a chur ar chleachtas, ba mhinic na dúshláin a bhain le ró-úsáid a 

bhaint as treoir ó dhaoine fásta agus gan dóthain deiseanna do leanaí a bheith i gceannas 

ar ghníomhaíochtaí agus a dtionscnamh a úsáid. 

  

Bainistíocht agus ceannaireacht don fhoghlaim 
 Tá cleachtais athbhreithnithe inmheánaigh agus féinmhachnaimh agus mheastóireachta 

fós le neadú go comhsheasmhach i ngach suíomh LFC. Tá gá le béim níos mó ar na 

próisis seo a leabú i suíomhanna LFC. Aithnítear é seo mar phríomhthosaíocht atá leagtha 

amach i An Chéad 5: Straiéis Uile Rialtais do Naíonaín, Leanai  Óga agus a dTeaghlaigh 

2019-2028. 

 Cé go mbaineann oideoirí luathbhlianta úsáid as roinnt straitéisí chun tacú leis an aistriú ón 

réamhscoil go dtí an bhunscoil, tá naisc ghairmiúla fós le bunú ag go leor suíomhanna LFC 

lena scoileanna áitiúla.  

 Léiríonn oideoirí luathbhlianta  meonta dearfacha i leith páirt a ghlacadh i bhforbairt 

ghairmiúil leanúnach (FGL). Mar sin féin is tosaíochtaí iad soláthar tacaíochtaí breise agus 

acmhainní a shaincheaptar d’fhorbairt acmhainn ceannaireachta.  

 
 

3.7 Ag breathnú chun tosaigh 

Eolas a roinnt le tuismitheoirí 
 Is gá tacaíocht a thabhairt do shuíomhanna LFC chun modhanna a fhorbairt a éascaíonn 

roinnt foirmiúil faisnéise faoi fhoghlaim leanaí le tuismitheoirí.  

 
Tacú le foghlaim agus forbairt leanaí 
 Ní mór breithniú a dhéanamh ar dheiseanna FGL a chur ar fáil do sholáthróirí LFC, go 

háirithe maidir le curaclam fiosrúchán-bhunaithe atá ag teacht chun cinn a chur i bhfeidhm, 

cuir chuige mheasúnaithe, agus cuir chuige idirdhealaitheacha i leith na foghlama.  

 Ba chóir d’oideoirí luathbhlianta i suíomhanna LFC níos mó béime a leagan ar phleanáil 

chomhoibríoch curaclaim/cláir a thacaíonn le heispéireas foghlama iomlánaíoch níos 

nasctha a sholáthar do leanaí, agus a léiríonn dearcthaí agus tuairimí leanaí. 

 Mar a shamhlaítear in An Chéad 5; Straitéis Uile-Rialtais do Naíonáin, Leanaí Óga agus a 

dTeaghlaigh 2019-2028, leanfaidh an Chigireacht ar aghaidh ag obair leis an Roinn Leanaí, 

Comhionannais, Míchumais, Imeasctha agus Óige (RLCMLÓ), le Cigireachtaí Luathbhlianta 

Tusla agus an tSeirbhís Náisiúnta Forbartha Cáilíochta Tús Níos Fearr chun creat cáilíochta 

aonair comhtháite a fhorbairt, agus chun tacaí cigireachta agus cáilíochta a chomhtháthú 

agus a chomhordú ar bhealach níos fearr.  

 
Teicneolaíocht dhigiteach a úsáid i socruithe LFC  
 Ba cheart tuilleadh taighde agus rannpháirtíochta a dhéanamh leis an earnáil LFC chun 

treoir a fhorbairt maidir leis an gcleachtas is fearr san úsáid a bhaineann leanaí óga as 
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teicneolaíocht dhigiteach i suíomhanna LFC. Ba cheart an earnáil LFC a áireamh freisin i 

straitéisí foghlama digiteacha amach anseo.  

 
Tacú leis an aistriú ón réamhscoil go dtí an bunscoil 
 Ba cheart tacaíocht a thabhairt do gach suíomh LFC chun naisc ghairmiúla a bhunú lena 

mbunscoileanna áitiúla chun aistriú éifeachtach leanaí ón réamhscolaíocht go dtí an 

bunoideachas a éascú.  
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Caibidil 4 - Cáilíocht an teagaisc agus na 
foghlama i mbunscoileanna agus i scoileanna 
speisialta 
 

Príomheolas 

Comhthéacs 

 Rinneadh an Straitéis Litearthachta agus Uimhearthachta 2011 a neadú go maith 

 Seoladh Ráiteas Polasaí Oideachais STEM 2017–2026 agus Plean Cur Chun Feidhme 2017–
2019 

 Bhí gá le coigeartú suntasach ar churaclam teanga na bunscoile 

 PIRLS 2019: Lean gnóthachtáil iomlán léitheoireachta dhaltaí na hÉireann ag feabhsú agus 
níor éirigh ach le tír amháin eile de chuid an ECFE torthaí níos fearr ná Éirinn a fháil sa 
mheasúnú nua léitheoireachta. 

 TIMSS 2019 
o Tá Éire ar an tír is fearr feidhmíochta san Aontas Eorpach sa Mhatamaitic ag leibhéal 

rang a ceathair 
o Níl ag éirí chomh maith céanna le daltaí a bhfuil cumas eisceachtúil acu in Éirinn san 

Eolaíocht i gcomparáid lena gcomhghleacaithe i dtíortha a bhfuil feidhmíocht 
fhoriomlán chomhchosúil acu. 

 Dúnadh scoileanna ar feadh tréimhsí fada de bharr phaindéim COVID-19 
 

Cigireachtaí agus tuarascálacha 

 Teagasc: Go han-mhaith i 86% de chigireachtaí 

 Foghlaim: Go han-mhaith i 85% de chigireachtaí 

 Pleanáil Curaclaim: Go maith nó an-mhaith i 67% de bhunscoileanna agus de scoileanna 
speisialta 

 An measúnú: Go maith nó an-mhaith i 44% de chigireachtaí gan réamhfhógra agus i 66% de 
na cigireachtaí fógartha 

 Freastal éifeachtach ar an raon riachtanas foghlama: 49% de na ceachtanna a breathnaíodh 
le linn cigireachtaí gan réamhfhógra agus i 69% de na ceachtanna a breathnaíodh le linn 
cigireachtaí fógartha 

 Thuairiscigh 54% de dhaltaí bunscoile go mbaineann siad úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha 
le linn ceachtanna áirithe 
 

Roinnt príomhtheachtaireachtaí 

 Go ginearálta, bíonn an teagasc agus an fhoghlaim go maith nó an-mhaith i mbunscoileanna 
agus i scoileanna speisialta 

 Tá gá le cineálacha cuir chuige teagaisc atá níos gníomhaí agus atá dírithe ar an bhfoghlaimeoir 

 Is gá torthaí foghlama, inspreagadh agus rannpháirtíocht na ndaltaí sa Ghaeilge a fheabhsú 

 Tá gá le straitéisí measúnaithe scoile uile a fhorbairt agus a leabú 
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4.1 Réamhrá 
 

Cuirtear príomhthorthaí na gcigireachtaí a rinneadh i mbunscoileanna agus i scoileanna 

speisialta ó Mheán Fómhair 2016-Nollaig 2020 i láthair sa chaibidil seo. Tarraingíonn sé ar 

shonraí a bailíodh le linn cigireachtaí fógartha, lena n-áirítear meastóireachtaí scoile uile (MSU), 

meastóireachtaí scoile uile-bainistíocht, ceannaireacht agus foghlaim (MSU-BCF) agus 

meastóireachtaí curaclaim. Tarraingíonn sé freisin ó shonraí a bailíodh le linn cigireachtaí 

teagmhasacha, nach mbíonn fógartha go hiondúil agus ina mbíonn breathnóireacht ar theagasc 

agus ar fhoghlaim le linn lá scoile i roinnt réimsí curaclaim i suas le trí shuíomh foghlama. Le 

linn na tréimhse Meán Fómhair 2016 go Nollaig 2020, breathnaíodh 3,234 ceacht le linn 

cigireachtaí MSU, rinneadh cigireacht ar 7,985 ceacht le linn cigireachtaí MSU-BCF, agus 

rinneadh cigireacht ar 4,376 ceacht le linn meastóireachtaí curaclaim. Rinne cigirí 

meastóireacht freisin ar cháilíocht an teagaisc agus na foghlama, agus chuaigh siad i ngleic le 

daltaí faoina gcuid foghlama i 6,012 ceacht le linn cigireachtaí teagmhasacha.  

Seoladh roinnt príomhstraitéisí le linn na tréimhse céanna nó rinneadh forbairt orthu. Rinneadh 

an Straitéis Náisiúnta chun an Litearthacht agus an Uimhearthacht a Fheabhsú i measc Leanaí 

agus Daoine Óga, 2011-2020 a neadú go maith agus, mar is léir sroicheadh na spriocanna a 

leagadh síos don léitheoireacht agus don Mhatamaitic ag an mbunleibhéal faoi 2017, socraíodh 

spriocanna níos uaillmhianaí do dhaltaí ardghnóthachtála. Sholáthair an Straitéis Dhigiteach do 

Scoileanna 2015-2020 plean gníomhaíochta chun teicneolaíocht faisnéise agus chumarsáide 

(TFC) a chomhtháthú sa teagasc. Seoladh Ráiteas Polasaí um Oideachas STEM 2017–2026  

agus Plean Forfheidhmithe Oideachais STEM 2017-2019 in 2017 agus é beartaithe go 

bhféadfaí na scileanna seo a leabú sa teagasc agus san fhoghlaim. Sa Polasaí don Oideachas 

Gaeltachta 2017-2022 tugadh sraith chuimsitheach ghníomhaíochtaí a chlúdaigh réimse 

leathan a raibh sé mar sprioc aige soláthar an Ghaeloideachais i scoileanna Gaeltachta a 

neartú.  

Mar gheall ar phaindéim COVID-19, dúnadh scoileanna gan aon fhógra i Márta 2020. Is 

inmholta an obair a rinneadh in go leor scoileanna maidir le hidirghabháil a dhéanamh ar 

churaclam na bunscoile le linn na tréimhse i ndiaidh na ndúnta, ainneoin dúshláin ar nós na 

socruithe riachtanacha cumarsáide agus foghlama digiteacha a chur i bhfeidhm, agus tacú le 

folláine na ndaltaí agus na foirne. Le linn na chéad tréimhse seo agus na scoileanna dúnta, ba 

ríléir don chóras tábhacht na foghlama digití, agus soláthraíodh maoiniú agus tacaíochtaí do 

scoileanna. Osclaíodh scoileanna in athuair i Meán Fómhair 2020 agus tugadh an aird chuí ar 

fholláine, agus ar shláinte agus sábháilteacht daltaí agus foirne. Le linn na céime athoscailte 

agus oibríochta seo ó Mheán Fómhair go Nollaig 2020, d’fhoghlaimíomar trínár ngealltanais 

chomhairleacha agus taighde an tionchar a imríodh ar theagasc agus foghlaim le linn na 

tréimhse seo; an dóigh ar tháinig cineálacha nua cur chuige maidir le haiseolas agus úsáid 

teicneolaíochtaí digiteacha chun cinn; agus an dóigh ar tháinig modhanna teagaisc agus 

foghlama chun cinn. D’amharcamar ar impleachtaí na bhforbairtí seo don todhchaí.  

Léiríonn torthaí ár n-iniúchtaí, ár meastóireachtaí agus ár measúnuithe idir Meán Fómhair 2016 

agus Nollaig 2020 go bhfuil cáilíocht fhoriomlán an teagaisc agus na foghlama i 

mbunscoileanna agus i scoileanna speisialta in Éirinn an-mhaith. Léiríonn na torthaí dearfacha 

seo tiomantas agus dianobair ár bpobail scoile chomh maith leis an iarracht shuntasach a 

rinneadh ar athbhreithniú agus ar athfhorbairt curaclaim, agus ar chur i bhfeidhm an Straitéis 

Náisiúnta chun an Litearthacht agus an Uimhearthacht, a fheabhsú, an Ráiteas Beartais 

Oideachais STEM 2017-2026, an Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020 agus an 

Polasaí um Oideachas Gaeltachta 2017-2022.. 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8e5d15-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8e5d15-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8668db-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8668db-none/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/653157-none/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/653157-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/5e8c1d-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/5e8c1d-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8e5d15-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8e5d15-none/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/653157-none/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/653157-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8668db-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/5e8c1d-none/
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4.2 Teagasc, foghlaim agus measúnú 
 

4.2.1 Teagasc agus foghlaim 

 

I mbunscoileanna, aithníodh go raibh cáilíocht fhoriomlán an teagaisc go maith nó an-mhaith in 

86% de na cigireachtaí sa tréimhse Meán Fómhair 2016 go Nollaig 2020 (Tábla 4.1). Aithníodh 

go raibh sé sásúil i 12% de na cigireachtaí agus ní ba lú ná sásúil in 1.9% de na cigireachtaí. 

Bhí cáilíocht fhoriomlán na foghlama ar ardchaighdeán freisin; aithníodh go raibh sé go maith 

nó an-mhaith in 85% de na cigireachtaí, sásúil i 12% de na cigireachtaí agus ní ba lú ná sásúil i 

2.6% de na cigireachtaí.  

 

Tábla 4.1: Cáilíocht an teagaisc agus na foghlama i mbunscoileanna agus i scoileanna speisialta: Meán 

Fómhair 2016 - Nollaig 2020 

 Cáilíocht fhoriomlán an teagaisc Cáilíocht fhoriomlán na 

foghlama 

 Le linn cigireachtaí teagmhasacha, meastóireachtaí curaclaim, 

MSU-BCF agus MSU 

An-mhaith 25.5% 24.8% 

Go maith 60.8% 60.1% 

Sásúil 11.8% 12.5% 

Measartha 1.7% 2.4% 

Lag 0.2% 0.2% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 
Bhí modhanna teagaisc go maith nó an-mhaith i dtromlach na  gceachtanna; mar sin féin, 
níor baineadh úsáid as modhanna teagaisc gníomhacha agus daltaláraithe go 
comhsheasmhach 
 

Nuair a bhaineann múinteoirí úsáid as modheolaíochtaí atá oiriúnach don chuspóir foghlama 

agus do riachtanais agus cumais éagsúla na ndaltaí, is féidir leo freagairt shuntasach ó dhaltaí 

a spreagadh, teagmháil dhomhain le daltaí a éascú agus cothromaíocht chuí a bhaint amach 

idir a n-ionchur féin agus rannpháirtíocht tháirgiúil na ndaltaí.  

 

Ag leibhéal na bunscoile agus i scoileanna speisialta, aimsíodh go raibh modhanna teagaisc go 

maith nó an-mhaith i 70% de na ceachtanna a breathnaíodh le linn cigireachtaí gan 

réamhfhógra agus in 80% de na ceachtanna a breathnaíodh le linn cigireachtaí a bhí fógartha 

(Tábla 4.2). Aimsíodh go raibh siad níos lú ná sásúil in 8% de na ceachtanna a breathnaíodh le 

linn cigireachtaí gan réamhfhógra agus i 3% de na ceachtanna a breathnaíodh le linn 

cigireachtaí fógartha.  

 
I measc na ngnéithe dea-chleachtais bhí rannpháirtíocht dhearfach múinteoirí le Aistear: 

Creatchuraclam na Luathóige i ranganna naíonán. Léirigh na torthaí freisin nuair a cuireadh 

oideolaíochtaí spraíúla tarraingteacha i bhfeidhm go héifeachtach ar fud na scoile gur chuir siad 

feabhas ar eispéiris foghlama na ndaltaí. Mar sin féin, mar a cuireadh in iúl freisin i Tuarascáil 

an Phríomhchigire ba dhéanaí, ní raibh go leor múinteoirí ag baint úsáid as modhanna teagaisc 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/1b90ce-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/1b90ce-none/
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a bhí chomh gníomhach agus/nó chomh leanbhláraithe agus a d’fhéadfadh siad a bheith. Ar an 

iomlán, tugann torthaí cigireachta don tréimhse Meán Fómhair 2016-Nollaig 2020 le fios go 

bhfuil gá le húsáid níos mó a bhaint as modheolaíochtaí agus modhanna gníomhacha a 

spreagann nuálaíocht agus cruthaitheacht. 

 
Tábla 4.2: Cáilíocht an teagaisc i mbunscoileanna agus i scoileanna speisialta: Meán Fómhair 2016 - Nollaig 
2020 

Modhanna teagaisc Cigireachtaí gan 
réamhfhógra 

Cigireachtaí fógartha (%) 

An-mhaith 25.5% 38.2% 

Go maith 44.1% 41.8% 

Sásúil 22.7% 16.5% 

Measartha 6.8% 3.1% 

Lag 0.9% 0.4% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 
Tugtar le fios i dtorthaí na cigireachta go bhfuil dúshláin ann fós do mhúinteoirí agus iad 
ag freastal ar chumais éagsúla daltaí 
 
Is é atá i ndifreáil ná bealaí trína ndéanann múinteoirí an dóigh a múineann siad agus a n-

éascaíonn siad foghlaim na ndaltaí a chur in oiriúint chun freastal ar éagsúlacht na riachtanas 

aonair ina seomraí ranga. Chun difreáil a dhéanamh go héifeachtach tá gá le freagrúlacht agus 

solúbthacht an mhúinteora chun dul in oiriúint do riachtanais éagsúla daltaí agus riachtanais atá 

ag teacht chun cinn agus cumas na ndaltaí a spreagadh, a ndúshlán a thabhairt agus iad a 

spreagadh trí eispéiris foghlama atá taitneamhach agus fiúntach a sholáthar. Tríd an fhaisnéis a 

bhailítear ó mheasúnú is féidir le múinteoirí cinntí níos eolasaí a dhéanamh agus iad ag pleanáil 

d’fhoghlaim dhifreáilte. 

 
Tugtar le fios i dtorthaí cigireachta ón tréimhse Meán Fómhair 2016 go Nollaig 2020 gur gné 

den soláthar é freastal ar chumais éagsúla na ndaltaí i mbunscoileanna agus i scoileanna 

speisialta a dteastaíonn aird agus feabhsú suntasach uirthi i gcónaí. Bhí an difreáil go maith nó 

go han-mhaith in thart ar leath (49%) de na ceachtanna a breathnaíodh thar chigireachtaí 

neamhfhógartha ar bhunscoileanna agus ar scoileanna speisialta (Tábla 4.3). Aithníodh go 

raibh gá le modhanna difreála a fheabhsú i 51% de na ceachtanna a breathnaíodh. I 

gcigireachtaí fógartha, fuarthas go raibh tacaíocht in-ranga do riachtanais foghlama na ndaltaí a 

raibh dúshláin acu i ngnéithe dá gcuid foghlama go maith nó an-mhaith i 69% de na cásanna 

agus d’fhéadfaí feabhas a chur ar 31% eile. Tugtar le fios freisin i dtorthaí na cigireachta nach 

bhfuil aird leordhóthanach á tabhairt ar dhúshlán a thabhairt do dhaltaí sár-chumasacha i 

ngnéithe den churaclam. Léirítear na torthaí seo i dtorthaí an mheasúnaithe idirnáisiúnta, 

Treochtaí i Staidéar Idirnáisiúnta Matamaitice agus Eolaíochta (TIMSS) 2019 61, a thugann le 

tuiscint nach bhfuil na daltaí is airde feidhmíochta in Éirinn sa Mhatamaitic agus san Eolaíocht 

ag feidhmiú chomh maith agus ba cheart dóibh, i gcomparáid lena gcomhghleacaithe i dtíortha 

a bhfuil feidhmíocht chomhchosúil ar an iomlán acu.  

 

                                                  

 

61 Tarlaíonn Treochtaí i Staidéar Idirnáisiúnta Matamaitice agus Eolaíochta (TIMSS) gach ceithre bliana. Is é príomhchuspóir 
TIMSS sonraí ardchaighdeáin a bhailiú ar leibhéil ghnóthachtála na ndaltaí i ndá phríomhréimse staidéir - Matamaitic agus 
Eolaíocht - ag leibhéil bunscoile (rang a ceathair) agus iar-bhunscoile (an dara bliain)  

https://timss2019.org/reports/
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I measc samplaí de dhea-chleachtas maidir le difreáil, mar a tugadh faoi deara i dtuarascálacha 

cigireachta, bhí daltaí ag obair le chéile i mbeirteanna nó i ngrúpaí beaga ar bhealach a 

d’uasmhéadaigh an fhoghlaim do chách agus a spreag forbairt príomhscileanna ar nós 

cumarsáide agus úsáid teanga. Sa chás ina bhféadfaí cleachtas a fhorbairt, mhol cigirí go minic 

go ndéanfadh múinteoirí pleanáil chun foghlaim dhifreáilte a sholáthar agus úsáid níos 

éifeachtaí a bhaint as sonraí measúnaithe chun bonn eolais a chur faoin bhfoghlaim agus na 

modhanna agus na straitéisí teagaisc atá riachtanach. Mhol siad freisin do mhúinteoirí 

machnamh a dhéanamh ar mheicníochtaí trína bhféadfaí cleachtais idirdhealaithe a roinnt 

laistigh agus idir scoileanna, agus conas a d’fhéadfaí leibhéal comhsheasmhachta cleachtais 

níos fearr a bhaint amach. 

 
Tábla 4.3: Cáilíocht na difreála i mbunscoileanna agus i scoileanna speisialta agus cáilíocht na tacaíochta in-
ranga do riachtanais foghlama i mbunscoileanna: Meán Fómhair 2016 - Nollaig 2020 

 Is léir go bhfuil difreáil ann 

(Cigireachtaí gan réamhfhógra) 

Úsáid tacaíochta sa seomra ranga 
do riachtanais foghlama 

(Cigireachtaí fógartha) 

An-mhaith 16.3% 28.6% 

Go maith 33.1% 40.3% 

Sásúil 34.3% 25.0% 

Measartha 13.8% 5.6% 

Lag 2.5% 0.5% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 
Ba léir go raibh na daltaí ag baint sult as an bhfoghlaim go mór agus go raibh siad an-
spreagtha freisin 
 
Aimsíodh go raibh an sult a bhí á bhaint ag na daltaí agus a spreagadh chun dul i mbun 

gníomhaíochtaí sa seomra ranga go maith nó an-mhaith in 86% de na ceachtanna a 

breathnaíodh le linn meastóireachtaí scoile uile agus meastóireachtaí curaclaim i 

mbunscoileanna agus i scoileanna speisialta (Tábla 4.4). Tagann sé seo leis na torthaí ó 

shuirbhéanna na Cigireachta ar dhaltaí le linn meastóireachtaí scoile uile sna tréimhsí Meán 

Fómhair 2016 go Nollaig 2020 inar aontaigh 81% de dhaltaí go mbaineann siad taitneamh as a 

gceachtanna agus as an bhfoghlaim.  

 
Tábla 4.4 An taitneamh a bhaineann daltaí as an bhfoghlaim agus as an spreagadh i mbunscoileanna agus i 
scoileanna speisialta: Meán Fómhair 2016 - Nollaig 2020 

Baineann daltaí sult as an bhfoghlaim agus bíonn siad spreagtha 

(Meastóireachtaí scoile uile agus meastóireachtaí curaclaim) 

Céatadán 

An-mhaith 48.1% 

Go maith 37.8% 

Sásúil 11.9% 

Measartha 2.0% 

Lag 0.2% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 
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D’fhéadfaí deiseanna feabhsaithe a chruthú le haghaidh comhfhoghlama 
 
Maítear i dtreoir curaclaim ag leibhéal bunscoile gur chóir go gcuirfeadh eispéiris foghlama 

beartaithe deiseanna ar fáil chun idirghníomhú sóisialta agus comhoibriú idir daltaí. Bhí torthaí 

éagsúla ó chigireachtaí gan réamhfhógra maidir leis an gcaoi ar cuireadh ar chumas daltaí 

comhoibriú go cuí ina gcuid foghlama. Sna ceachtanna a breathnaíodh, rinneadh soláthar maith 

nó an-mhaith i 69% de na ceachtanna do dhaltaí foghlaim trí chaint agus trí phlé (Tábla 4.5). 

Mar sin féin, bhí na deiseanna do dhaltaí a bheith ag comhoibriú ina gcuid foghlama níos 

teoranta. Tugtar le fios i dtorthaí na cigireachta go ndearnadh soláthar maith nó an-mhaith do 

chomhoibriú daltaí i díreach 59% de na ceachtanna ach nach raibh soláthar leordhóthanach ag 

14% de na ceachtanna a breathnaíodh chun go gcomhoibreodh páistí ar thascanna foghlama 

(Tábla 4.6).  

 

Tugadh le fios i dtorthaí taighde na Cigireachta i mí na Samhna agus i mí na Nollag 2020 go 

raibh tionchar ag an raon beart a chuir scoileanna i bhfeidhm chun leathadh an víris COVID-19 

a chosc ar dheiseanna foghlama comhoibríocha. Chuir daltaí a ghlac páirt i ngrúpaí fócais a 

rinne an Chigireacht i mí na Samhna 2020 in iúl faoina n-imní mar a bhain le ní ba lú 

gníomhaíochtaí praiticiúla agus gníomhaíochtaí foghlama comhoibríocha. Ar an dóigh chéanna, 

sa suirbhé Filleadh ar Scoil a riaradh ag an gCigireacht i mí na Nollag 2020, thug díreach os 

cionn trian de na múinteoirí sna bunscoileanna a d’fhreagair le fios gur lean siad orthu ag 

soláthar go rialta deiseanna d’fhoghlaimeoirí a bheith ag obair le chéile le linn ceachtanna. 

 

Cé nár ceanglaíodh ar scoileanna bearta maidir le scaradh sóisialta a chur i bhfeidhm do 

ranganna sóisearacha i mbunscoileanna, agus go raibh struchtúir mheithle indéanta do dhaltaí 

bunscoile sinsearacha agus do scoláiri níos sine i scoileanna speisialta, is cosúil go raibh 

drogall ar mhúinteoirí deiseanna a sholáthar d’fhoghlaim chomhoibritheach i seomraí ranga ó 

dhúnadh na scoileanna den chéad uair i Márta 2020. Thug treoir ina dhiaidh sin a eisíódh i 

Márta 2021 agus Lúnasa 202162 comhairle do scoileanna deiseanna foghlama comhoibríocha a 

athbhunú, agus beidh sé tábhachtach cur leis seo i seomraí ranga sna blianta amach romhainn. 

 
Tábla 4.5: Deiseanna a sholáthar do dhaltaí d’fhonn foghlaim trí chaint agus trí phlé i mbunscoileanna agus i 
scoileanna speisialta: Meán Fómhair 2016-Nollaig 2020 

Tugtar deis do dhaltaí foghlaim trí chaint agus plé  

(Cigireachtaí gan réamhfhógra) 

Céatadán 

An-mhaith 24.5% 

Go maith 44.9% 

Sásúil 23.6% 

Measartha 6.2% 

Lag 0.8% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

                                                  

 

62 An Roinn Oideachais (2021) Ag filleadh ar scoil: Treoir don teagasc agus don Fhoghlaim Naíonáin Shóisir - Rang a 2. Ar 
fáil ag https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ag-filleadh-ar-scoil-treoir-don-teagasc-agus-don-fhoghlaim-naionain-shoisir-rang-2/  
 An Roinn Oideachais (2021) Ag filleadh ar scoil: Treoir don teagasc agus don fhoghlaim Rang a 3 – Rang a 6. Ar fáil ag 
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/99835-ag-filleadh-ar-scoil-treoir-don-teagasc-agus-don-fhoghlaim-rang-a-3-rang-a-6/  
An Roinn Oideachais (2021) Treoir Churaclaim: Múineadh, foghlaim agus measúnú 2021/2022. Ar fáil ag 
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/c93af-treoir-churaclaim-muineadh-foghlaim-agus-measunu-2021-2022/ 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/950fa-filleadh-ar-scoil-achoimre-ar-an-taighde-mean-fomhair-nollaig-2020/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ag-filleadh-ar-scoil-treoir-don-teagasc-agus-don-fhoghlaim-naionain-shoisir-rang-2/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/99835-ag-filleadh-ar-scoil-treoir-don-teagasc-agus-don-fhoghlaim-rang-a-3-rang-a-6/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/c93af-treoir-churaclaim-muineadh-foghlaim-agus-measunu-2021-2022/
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Tábla 4.6: Daltaí a chumasú oibriú i gcomhar le chéile i mbunscoileanna agus i scoileanna speisialta: Meán 

Fómhair 2016-Nollaig 2020 

Cumasaítear do dhaltaí obair a dhéanamh go comhoibríoch 

(Cigireachtaí gan réamhfhógra) 

Céatadán 

An-mhaith 22.3% 

Go maith 36.6% 

Sásúil 27.1% 

Measartha 11.5% 

Lag 2.5% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 
Tá iarrachtaí á ndéanamh ag go leor bunscoileanna an fhoghlaim a fheabhsú trí 
oideolaíochtaí bunaithe ar shúgradh a úsáid i ranganna naíonán. Tá iarrachtaí 
comhchosúla á ndéanamh sna bunranganna i scoileanna speisialta. Tá fianaise ann go 
bhfuil laghdú ar mhodhanna bunaithe ar shúgradh de réir mar a théann daltaí ar aghaidh 
tríd an scoil  
 

Tugann torthaí na cigireachta le fios go bhfuil go leor bunscoileanna ag déanamh iarrachta tacú 

le foghlaim i ranganna naíonán agus í a fheabhsú trí chur chuige bunaithe ar shúgradh a úsáid. 

Tugann torthaí na cigireachta le fios freisin go bhuil iarrachtaí comhchosúla á ndéanamh sna 

ranganna sóisearacha i scoileanna speisialta. Mar sin féin, tá fianaise ann freisin nach 

mbaintear úsáid as na modhanna seo chomh minic le leanaí agus iad ag dul ar aghaidh níos 

faide ná naíonáin shóisearacha agus shinsearacha i mbunscoileanna. Agus iad ag iarraidh leas 

a bhaint as cuid de na buntáistí a bhaineann le Aistear: An Creat Curaclaim Luath-Óige tá roinnt 

scoileanna i ndiaidh cinneadh a ghlacadh roinnt deiseanna den stíl Aistear a sholáthar ar a 

laghad trí ‘Uaireanta Aistear’ a chruthú  ar an gclár ama. Tá cur chuige den sórt sin ag teacht 

salach ar na prionsabail atá mar bhonn agus taca ag Aistear. Déanann na prionsabail seo foráil 

maidir le foghlaim leanaí a leabú go comhsheasmhach in eispéiris súgartha idirghníomhacha ar 

ardchaighdeán. Bheadh tuiscint níos cuimsithí ar na prionsabail seo agus ar an dóigh ar féidir 

iad a chur i bhfeidhm ar fud an churaclaim i ranganna naíonán tairbheach d’eispéiris agus do 

thorthaí foghlama na ndaltaí. Tugadh le fios i dtorthaí cigireachta go bhféadfaí gur teagasc rang 

iomlán go príomha an t-eispéireas a bheadh ag leanaí óga sé bliana nó seacht mbliana d’aois 

agus iad cláraithe i Rang a hAon. Cé gur féidir an cur chuige seo a úsáid mar chuid de raon 

modheolaíochtaí, is féidir le ró-spleáchas ar theagasc rang iomlán deiseanna a theorannú do 

rannpháirtíocht leanbh-le-leanbh agus leanbh-le-duine fásta. 

 

D’fhéadfaí tionchar na dteicneolaíochtaí digiteacha i seomraí ranga agus i suíomhanna a 
fheabhsú 
 

Léirigh freagraí na ndaltaí ar shuirbhéanna a riaradh le linn na tréimhse Meán Fómhair 2016-

Márta 2020 gur bhain beagán os cionn leath (54%) de dhaltaí bunscoile úsáid as 

teicneolaíochtaí digiteacha le linn roinnt ceachtanna. Tugann na torthaí seo le fios go bhfuil an 

cumas ann i gcónaí úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha a neartú agus a leabú chun tacú leis 

an bhfoghlaim.  

 

https://ncca.ie/en/early-childhood/
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Mhéadaigh an taithí a fuarthas as an gcianfhoghlaim le linn phaindéim COVID-19 an tábhacht a 

bhaineann le scoileanna glacadh le hacmhainn na dteicneolaíochtaí digiteacha chun an 

fhoghlaim a éascú agus a fheabhsú. Chun tacú le scoileanna, d’fhoilsigh an Roinn Treoir maidir 

le Cianfhoghlaim i gComhthéacs COVID-19: Meán Fómhair - Nollaig 2020 agus roinnt ciorclán.63  

Ag teacht le Ciorclán 74/2020, bhí ar gach scoil ardán cumarsáide/foghlama a chur i bhfeidhm. 

Tugadh comhairle dóibh pleanáil don chianfhoghlaim a bheith mar chuid den phleanáil 

dhigiteach, rud a d’éascódh soláthar i gcomhthéacs na cianfhoghlama dá mbeadh gá leis. 

D’fhorbair an SFGM raon tacaíochtaí do scoileanna, lena n-áirítear Foireann Uirlisí Foghlama 

Cumaiscthe agus uirlis mhachnaimh mar phlean teagmhasach. Chomh maith leis an €40m i 

maoiniú deontais a eisíodh in 2019-2020 chun tacú le cur i bhfeidhm an Straitéis Dhigiteach do 

Scoileanna 2015-2022, tugadh  maoiniú breise €10m an bhliain sin; bhí sé seo chun tacú le 

riachtanais TFC maidir le cianteagasc, lena n-áirítear ardáin foghlama riachtanacha agus 

bonneagar TFC eile, agus freisin chun cabhrú le scoileanna tacú le daltaí/scoláirí i mbaol 

míbhuntáiste oideachais mar gheall ar scoileanna a bheith dúnta de bharr COVID-19.  

 

In ainneoin nár aontaigh ach 61% de na freagróirí leis an suirbhé tuismitheoirí a riaradh le linn 

na chéad trí seachtaine agus na scoileanna dúnta in Aibreán 2020 leis an ráiteas: Úsáideann 

mo pháiste teicneolaíocht dhigiteach chun teagmháil a dhéanamh leis an scoil maidir lena 

c(h)uid foghlama, tháinig méadú mór ar an teagmháil le teicneolaíochtaí digiteacha le linn na 

tréimhse nuair a bhí na scoileanna dúnta. Léirigh taighde cigireachta sa tréimhse Meán 

Fómhair-Nollaig 202064 go raibh úsáid na teicneolaíochta chun tacú le teagasc, foghlaim agus 

measúnú i ndiaidh dul chun cinn go mór. Tá sé seo ag teacht le torthaí i gcórais oideachais ar 

fud an domhain áit a raibh gá le roghanna eile seachas teagasc duine le duine a aimsiú. Mar 

thoradh air sin, d'úsáid múinteoirí, leanaí agus daoine óga an timpeallacht ar líne agus 

cineálacha eile cumarsáide digiteacha ar scála nach bhfacthas riamh roimhe.65  

 

I measc na dtorthaí ó thaighde na Cigireachta i scoileanna na hÉireann aimsíodh gur thug 

múinteoirí agus bainistíocht scoile úsáid ardáin foghlama ar líne isteach nó rinne siad a n-úsáid 

a neartú chun rochtain chuimsitheach agus eispéiris foghlama dearfacha a chumasú. D'úsáid 

scoileanna a gcumas digiteach go héifeachtúil freisin chun tacú le foghlaim daltaí i mbaol an-ard 

ag COVID-19 agus a raibh orthu leanúint dá gcuid foghlama go cianda sa tréimhse Meán 

Fómhair-Nollaig 2020. Príomhdhúshlán do scoileanna is ea an dea-chleachtas a bunaíodh a 

fhorbairt agus leas iomlán a bhaint as acmhainneacht na dteicneolaíochtaí digiteacha chun an 

teagasc, an fhoghlaim agus an measúnú a fheabhsú sna blianta amach romhainn.  
 

D’fhéadfaí pleanáil agus ullmhú curaclaim a fheabhsú i gcuid mhaith de bhunscoileanna 
agus scoileanna speisialta 
 
D’fhéadfadh go mbeadh laigí i bpleanáil agus in ullmhúchán an churaclaim ag múinteoirí mar 

chuid de na dúshláin a bhaineann le cé chomh maith agus a fhreastalaíonn múinteoirí ar 

riachtanais éagsúla na ndaltaí agus an easpa cuir chuige gníomhach agus leanbh-lárnaithe. 

Léiríonn torthaí ó mheastóireachtaí scoile uile go bhféadfaí curaclaim a fheabhsú i gcuid mhaith 

                                                  

 

63 Ciorcláin na Roinne Oideachais 0031/2020, 0032/2020 agus 0074/2020. Ar fáil ag: https://www.gov.ie/ga/ciorclain/  
64 Tá teacht ar an sraith de thuarascálacha maidir le filleadh ar scoil ag https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ar-mbunscoileanna-
agus-ar-scoileanna-speisialta-a-athoscailt/ 
65 Féach mar shampla, OECD (2020) Strengthening online learning when schools are closed: The role of families and 
teachers in supporting students during the COVID-19 crisis. Ar fáil ag:  https://www.oecd.org/coronavirus/policy-
responses/strengthening-online-learning-when-schools-are-closed-the-role-of-families-and-teachers-in-supporting-students-
during-the-covid-19-crisis-c4ecba6c/ 

 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/reoir-maidir-le-cianfhoghlaim-i-gcomhtheacs-covid-mean-fomhair-nollaig-2020/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/reoir-maidir-le-cianfhoghlaim-i-gcomhtheacs-covid-mean-fomhair-nollaig-2020/
https://www.gov.ie/ga/ciorclan/aef84-socruithe-le-go-mbeidh-bearta-teagmhais-oiriunacha-i-bhfeidhm-ag-scoileanna-lena-chinntiu-go-mbeidh-scoileanna-ullamh-chun-leanuint-orthu-ag-tacu-leis-an-teagasc-agus-leis-an-bhfoghlaim-sa-chas-go-ndunfar-scoileanna-go-pairteach-no-go-hiomlan-mar-thoradh-ar-chomhairle-slainte-poibli/
https://www.pdst.ie/news/blending-learning
https://www.pdst.ie/news/blending-learning
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8668db-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8668db-none/
https://www.gov.ie/ga/ciorclain/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ar-mbunscoileanna-agus-ar-scoileanna-speisialta-a-athoscailt/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ar-mbunscoileanna-agus-ar-scoileanna-speisialta-a-athoscailt/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/strengthening-online-learning-when-schools-are-closed-the-role-of-families-and-teachers-in-supporting-students-during-the-covid-19-crisis-c4ecba6c/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/strengthening-online-learning-when-schools-are-closed-the-role-of-families-and-teachers-in-supporting-students-during-the-covid-19-crisis-c4ecba6c/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/strengthening-online-learning-when-schools-are-closed-the-role-of-families-and-teachers-in-supporting-students-during-the-covid-19-crisis-c4ecba6c/
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de bhunscoileanna agus scoileanna speisialta. Bhí cáilíocht na pleanála curaclaim go maith nó 

an-mhaith in díreach 67% de na scoileanna a ndearnadh cigireacht orthu; sásúil i 25% de 

scoileanna, agus ní ba lú ná sásúil in 7.7% de na scoileanna a ndearnadh cigireacht orthu 

(Tábla 4.7). 

 
Tábla 4.7: Caighdeán an tsoláthair churaclaim i mbunscoileanna agus scoileanna speisialta Meán Fómhair 
2016-Nollaig 2020 

Cáilíocht na Pleanála Curaclaim 

(Meastóireacht ar an Scoil Uile) 

Céadatán na Scoileanna 

An-mhaith 19.6% 

Go maith 47.7% 

Sásúil 25.1% 

Measartha 6.4% 

Lag 1.3% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

4.2.2 Measúnú 

 

Is dúshlán i gcónaí é an measúnú in go leor bunscoileanna agus scoileanna speisialta 
 

Tugann torthaí cigireachta ón tréimhse seo le fios go bhfuil géarghá le cleachtais mheasúnaithe 

a fhorbairt i mbunscoileanna agus scoileanna speisialta. Fuair scoileanna rátáil cáilíochta chun 

measúnú a dhéanamh ar mhaith nó an-mhaith i 44% de chigireachtaí gan réamhfhógra agus i 

66% de na cigireachtaí fógartha faoi seach (Tábla 4.8). Mar sin féin, bhí cáilíocht an 

mheasúnaithe díreach sásúil i sciar suntasach de chigireachtaí gan réamhfhógra (43%) agus 

fógartha (28%). Bhí cáilíocht an mheasúnaithe ní ba  lú ná sásúil i 13% de chigireachtaí gan 

réamhfhógra agus i 6% de na cigireachtaí fógartha.  

 

Tábla 4.8: Cáilíocht an mheasúnaithe i mbunscoileanna agus i scoileanna speisialta: Meán Fómhair 2016 - 

Nollaig 2020 

Cáilíocht an mheasúnaithe Cigireachtaí gan 

réamhfhógra 

Cigireachtaí fógartha (%) 

An-mhaith 5.8% 11.5% 

Go maith 37.8% 54.1% 

Sásúil 43.0% 28.1% 

Measartha 11.6% 6.0% 

Lag 1.8% 0.3% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 
Is gá sonraí measúnaithe a úsáid ar bhealach níos éifeachtaí chun an teagasc agus an 
fhoghlaim a threorú 
 
Is féidir le scoileanna dul chun cinn na ndaltaí a mheas agus áiteanna ina bhfuil feabhas ag 

teastáil a aithint trí mheasúnaithe suimitheacha, lena n-áirítear tástálacha caighdeánaithe, a 

úsáid. Is féidir na sonraí measúnaithe seo a úsáid freisin chun tacú le múinteoirí a bheith cinnte 

de go gcomhlíontar riachtanais na ndaltaí trí eispéiris foghlama. Níl sa mheasúnú suimitheach 



118 

 

éifeachtach ach comhpháirt amháin i dtacú leis an bhfoghlaim ag leibhéal an tseomra ranga 

agus na scoile uile. Is tábhachtach réimse faisnéise measúnaithe a úsáid agus cinntí á 

ndéanamh faoi dhul chun cinn agus ghnóthachtáil an linbh. Is gnéithe an-tábhachtach de 

mheasúnú críochnúil iad faisnéis ó thástálacha cumais, breathnuithe múinteoirí agus 

tuarascálacha tuismitheoirí, chomh maith le tuairimí na ndaltaí, agus ba cheart go 

gcomhlánóidís sonraí ó mheasúnú suimitheach, mar scóir caighdeánaithe tástála.66  

 
Tugtar le fios ó thorthaí cigireachta le linn na tréimhse dá dtagraíonn an tuarascáil seo go raibh 

úsáid na modhanna measúnaithe suimitheach fadbhunaithe, is é sin nuair a bhain múinteoirí 

aonair úsáid as réimse leathan straitéisí chun fianaise ar fhoghlaim a sholáthar ag pointí ar leith 

sa scoilbhliain. Ba léir, áfach, go raibh sé neamhsheasmhach an dóigh ar taifeadadh agus ar 

cuireadh in iúl do thuismitheoirí faisnéis mheasúnaithe faoi fhorbairt agus gnóthachtáil daltaí. 

Tugtar le fios freisin i dtorthaí na cigireachta nach raibh an oiread céanna forbartha déanta ar 

úsáid na faisnéise measúnaithe chun bonn eolais a chur faoin soláthar le haghaidh cumais 

éagsúla na ndaltaí. Maidir leis seo, tarraingíodh aird ar an luach a bhaineann le faisnéis 

mheasúnaithe a úsáid chun na chéad chéimeanna eile san fhoghlaim a threorú, chun cur le 

láidreachtaí, spéiseanna agus meonta na ndaltaí agus chun cláir bhreise foghlama grúpa agus 

aonair a phleanáil. 

 
Teastaíonn deiseanna breise ó dhaltaí chun machnamh a dhéanamh ar a ndul chun cinn 
mar fhoghlaimeoirí 
 

Léiríodh in Tuarascáil an Phríomhchigire (2016) roimhe seo an gá chun deiseanna feabhsaithe 

a sholáthar do dhaltaí le gur féidir leo machnamh a dhéanamh ar a gcuid foghlama. Mar sin 

féin, léiríonn freagraí na ndaltaí ar shuirbhéanna67 sa tréimhse Meán Fómhair 2016 - Márta 2020 

gur beag dul chun cinn atá déanta maidir leis an moladh seo. Tá gá fós le múinteoirí plé a 

dhéanamh leis na leanaí ina rang ar an mbealach is fearr chun a gcuid foghlama a fheabhsú. 

Mar shampla, ina bhfreagraí ar shuirbhéanna Cigireachta le linn na tréimhse dá dtagraíonn an 

tuarascáil seo, chuir 79% de dhaltaí in iúl go raibh ag éirí go maith leo leis an léitheoireacht 

agus chuir 18% in iúl nach raibh a fhios acu. Tá na torthaí seo cosúil le Tuarascáil an 

Phríomhchigire (2016) roimhe seo (81% agus 16% faoi seach) agus tugann siad le tuiscint gur 

gá do mhúinteoirí cumarsáid níos éifeachtaí a dhéanamh le páistí maidir lena láidreachtaí agus 

an áit a gcaithfidh siad feabhsú. Is ríthábhachtach freisin go bhforbróidh scoileanna straitéisí 

chun tuairimí na ndaltaí a ghabháil ar an mbealach is fearr a mbíonn siad ag foghlaim agus ar 

na rudaí a dhéanann an fhoghlaim suimiúil dóibh.  

 

                                                  

 

66 An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta Bunscoileanna: Tástáil Chaighdeánaithe Measúnaithe. Ar fáil ag: 
https://ncca.ie/en/resources/standardised-testing/  
67 Riartar suirbhéanna mar chuid de mheastóireachtaí áirithe. 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/1b90ce-none/
https://ncca.ie/en/resources/standardised-testing/


119 

 

4.3 Soláthar curaclaim i mbunscoileanna agus scoileanna 

speisialta 
 

4.3.1 Béarla 

 
Léiríonn An Staidéar Foráis i Litearthacht na Léitheoireachta Idirnáisiúnta (PIRLS) 201668 
go bhfuil ag éirí go han-mhaith le daltaí na hÉireann i léitheoireacht an Bhéarla. 
 
I measc na 50 tír a ghlac páirt in Staidéar Foráis i Litearthacht na Léitheoireachta Idirnáisiúnta  

(PIRLS) in 2016, bhí Éire i measc na dtíortha ab fhearr. Ábhar dóchais is ea freisin a thabhairt 

faoi deara nár bhain aon tír eile de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) nó an Eagraíocht um 

Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE) scór amach in PIRLS a bhí i bhfad ní b’airde 

ná scór na hÉireann, agus nár éirigh ní b’fhearr ná Éire ach le tír amháin eile (Singeapór) sa 

mheasúnú léitheoireachta nua ar líne: ePIRLS. I measc na dtorthaí dearfacha eile tá feabhas 

tagtha ar scór gnóthachtála léitheoireachta foriomlán dhaltaí na hÉireann ó rinneadh an staidéar 

roimhe seo (2011) agus thit líon na ndaltaí in Éirinn nach raibh ach bunscileanna léitheoireachta 

acu go suntasach. Ar a bharr sin, bhí an bhearna inscne in Éirinn níos lú ná an bhearna go 

hidirnáisiúnta, agus bhí sí laghdaithe go mór ó 2011.  

 

Aimsíodh in PIRLS 2016, go raibh ar an meán agus i mbeagnach gach tír, meánghnóthachtáil 

léitheoireachta ní b’airde ag daltaí ar thaitin an léitheoireacht go mór leo ná acu siúd nár thaitin 

an léitheoireacht leo mórán agus, go háirithe, bhí an ghnóthachtáil léitheoireachta ab ísle ag na 

daltaí sin a chuir in iúl nár thaitin an léitheoireacht leo. Bhí dearcadh léitheoireachta dhaltaí na 

hÉireann an-chosúil leis na meánthorthaí ar fud na dtíortha rannpháirteacha agus thuairiscigh 

beagán ní ba  mhó (46%) gur thaitin an léitheoireacht leo i gcomparáid leis an meán (43%), 

agus thuairiscigh 15% nár thaitin an léitheoireacht leo, rud beag ní ba lú ná an meán 

idirnáisiúnta (16%).  

 
Bhí torthaí ó chigireachtaí ar cháilíocht na foghlama sa litearthacht dearfach i gcoitinne 
cé go bhféadfaí gnóthachtáil agus eispéiris na ndaltaí a fheabhsú go fóill 
 
Measadh go raibh gnóthachtáil iomlán na gcuspóirí foghlama i gceachtanna Béarla go maith nó 

an-mhaith le linn cigireachtaí fógartha in 81% de bhunscoileanna agus de scoileanna speisialta; 

bhí scóip le forbairt i mbeagnach an cúigiú cuid (19%) de na ceachtanna Béarla a breathnaíodh.  

 

Aimsíodh go raibh leibhéil taitnimh agus spreagtha na ndaltaí i gceachtanna Béarla go maith nó 

an-mhaith in 86% de na ceachtanna Béarla a breathnaíodh le linn cigireachtaí fógartha. Mar 

mhalairt air sin i mbreis agus aon chúigiú (22%) de na ceachtanna Béarla a breathnaíodh le linn 

cigireachtaí gan réamhfhógra, thug cigirí faoi deara go bhféadadh múinteoirí rannpháirtíocht na 

ndaltaí leis an tasc foghlama a cuireadh ar fáil a fheabhsú. Príomhtheachtaireacht ó 

chigireachtaí ab ea gur chóir deiseanna comhsheasmhacha a sholáthar do dhaltaí cur lena 

bhfoghlaim teanga agus a gcuid scileanna agus taitneamh in úsáid teanga a fhorbairt go 

héifeachtach. Chun scileanna léitheoireachta na ndaltaí a fhorbairt, leagann torthaí na 

cigireachta béim ar an tábhacht a bhaineann le daltaí a theagasc ag úsáid téacsanna atá ar a 

leibhéal teagaisc.  

 

                                                  

 

68 Is measúnú comparáideach idirnáisiúnta é PIRLS a thomhaiseann foghlaim na ndaltaí sa léitheoireacht ag an gceathrú 
grád. Rinneadh é a riar gach cúig bliana ó 2001. In 2016, rinneadh measúnú ar léamh ar líne ‘ePIRLS’ den chéad uair. 

http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-results/
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Cur i bhfeidhm na straitéise náisiúnta litearthachta agus uimhearthachta a bhfuil tionchar 
dearfach uirthi ar scileanna léitheoireachta daltaí  
 
Aimsíodh san athbhreithniú eatramhach ar chur i bhfeidhm na Straitéise Náisiúnta um 

Litearthacht agus Uimhearthacht in 2016 gur comhlíonadh go leor de na spriocanna maidir le 

gnóthachtáil léitheoireachta i measc daltaí bunscoile a bhí leagtha síos sa straitéis i mbeagán ní 

ba mhó ná leath de shaolré na straitéise. Chun fócas a choinneáil go dtí 2020, leagadh síos 

spriocanna nua lena n-áiríodh sprioc go bhfeidhmeodh 50% de dhaltaí rang a sé ag na leibhéil 

is airde sa léitheoireacht faoi 2020. Ar a bharr sin, chun an bhearna a sainaithníodh idir 

scoileanna leis an líon ab airde míbhuntáiste agus scoileanna eile a dhúnadh, socraíodh 

spriocanna nua scoite do dhaltaí i scoileanna Comhionannas Deiseanna sna Scoileanna a 

Sheachadadh (DEIS). Bhí na spriocanna seo nasctha go díreach leis an Plean Comhionannas 

Deiseanna i Scoileanna a Sheachadadh (DEIS) 2017. Áiríodh sprioc leo go mbeadh 27% de 

dhaltaí i rang a sé ag léamh ag na leibhéil is airde sa Bhéarla nó os a chionn faoi 2020. Mar 

gheall ar phaindéim COVID-19 agus dúnadh scoileanna cuireadh na Measúnuithe Náisiúnta 

Léitheoireachta agus Matamaitice agus Léitheoireachta Béarla (NAMER) a bhí sceidealta in 

2020 ar atráth go Bealtaine 2021 agus mar sin, tráth a scríofa, ní raibh sonraí ar fáil chun 

monatóireacht a dhéanamh ar an sprioc seo. 

 
Tá pleanáil chórasach ar leibhéal na scoile uile tábhachtach chun tacú le forbairt 
scileanna scríbhneoireachta na ndaltaí thar raon seánraí  
 
Léiríonn torthaí cigireachta, le linn na tréimhse dá dtagraíonn an tuarascáil seo, nuair a leantar 

cur chuige córasach agus incriminteach scoile uile i leith na scríbhneoireachta, go dtacaíonn sé 

le daltaí scileanna scríbhneoireachta a fhorbairt go comhleanúnach thar raon seánraí. Chuir 

soláthar aiseolais cuiditheach agus cumasú na ndaltaí chun a ndréacht-théacsanna a 

athbhreithniú go mór le cáilíocht na dtéacsanna foilsithe agus ba ghné den chleachtas 

éifeachtach a breathnaíodh é. I measc na ngnéithe eile den dea-chleachtas a bhreathnaigh 

cigirí bhí ar chumas daltaí dul i mbun eispéiris mar chomhscríbhneoireacht agus an Tionscadal 

Scríobh Leabhar. 

  

I roinnt cásanna, áfach, chuir bac ar phleanáil chórasach neamhleor an cur chuige 

incriminteach a theastaíonn chun an próiseas scríbhneoireachta a theagasc, nó chuir sé srian 

ar na seánraí scríbhneoireachta ina raibh na daltaí ag gabháil do bhunscoileanna agus 

scoileanna speisialta. Thug torthaí na cigireachta le fios freisin nach mbaintear úsáid 

leordhóthanach as teicneolaíocht dhigiteach chun céimeanna athbhreithnithe agus 

eagarthóireachta an phróisis scríbhneoireachta a éascú. 

Tacaíonn gníomhaíochtaí comhchuraclaim agus traschuraclaim le foghlaim litearthachta 
na ndaltaí. Tá an cumas ag gníomhaíochtaí seach-churaclaim tacú le foghlaim agus 
folláine daltaí taobh amuigh den churaclam 
 
Le linn na tréimhse dá dtagraíonn an tuarascáil seo, leag torthaí na cigireachta béim ar an gcion 

an-chumhachtach a d’fhéadfadh a bheith ag gníomhaíochtaí traschuraclaim ar fhorbairt teanga 

fhoriomlán na ndaltaí. Rinne go leor tuarascálacha cigireachta trácht dearfach ar 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8e5d15-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8e5d15-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8e5d15-none/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/b7c9fd-none/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/b7c9fd-none/
https://www.blackrockec.ie/projects-blackrock-education-centre/write-a-book-project.html
https://www.blackrockec.ie/projects-blackrock-education-centre/write-a-book-project.html
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rannpháirtíocht na ndaltaí le gníomhaíochtaí comhchuraclaim 69 nó traschuraclaim 70 a thacaigh 

leis an litearthacht. Mhol cigirí freisin forbairt leabharlanna seomra ranga agus scoile. Tacaíonn 

a leithéid de bhéim ar chur chun cinn na léitheoireachta ar son pléisiúir le torthaí taighde ar na 

buntáistí suntasacha a bhaineann le léamh maidir le hinniúlacht litearthachta foriomlán na 

ndaltaí. Ar a bharr sin, d’aimsigh cigirí go raibh soláthar gníomhaíochtaí 71 seach-churaclaim ag 

scoileanna úsáideach chun tacú le folláine daltaí,agus le foghlaim agus forbairt s’acu scileanna 

lasmuigh de scóip an churaclaim. 

 
Mar gheall ar an dóigh gur féidir le gníomhaíochtaí comhchuraclaim agus traschuraclaim 

eispéiris foghlama na ndaltaí a fheabhsú agus a gcuid scileanna a fhorbairt, is gá breathnú níos 

córasaí ar an dóigh a dtacaítear nó a gcuirtear gníomhaíochtaí níos leithne den sórt sin ar fáil 

do dhaltaí. Moltar sa Dréachtchreat Curaclaim na Bunscoile (2020) cur chuige bunaithe ar 

thorthaí foghlama i leith teagaisc agus foghlama. D’fhéadfadh sé seo tacú le múinteoirí 

gníomhaíochtaí úsáideacha comhchuraclaim a dhearadh chun tacú le heispéiris foghlama na 

ndaltaí. Ar a bharr sin, moltar sa chreat go ndéanfar réimsí ábhair a chomhtháthú níos mó, go 

háirithe do dhaltaí níos óige, agus ar an dóigh sin an raon deiseanna do ghníomhaíochtaí 

traschuraclaim a fheabhsú. Tá Aonad Beartais Curaclaim agus Measúnaithe na Roinne agus an 

Chigireacht ag scrúdú réimse na ngníomhaíochtaí seach-churaclaim faoi láthair d’fhonn treoir a 

fhorbairt do scoileanna chun tacú leo ina soláthar ina leith seo. 

 
Tugann múinteoirí aitheantas níos mó do ról na foghlama spraíúla i gcur chuige i leith na 
litearthachta i mbunscoileanna agus scoileanna speisialta 
 
Léiríonn tuairiscí MSU i mbunscoileanna don tréimhse Meán Fómhair 2016 go Márta 2020 gur 

aithin múinteoirí an tábhacht a bhaineann le húsáid a bhaint as Aistear agus an tionchar a 

d’fhéadfadh oideolaíochtaí spraíúla a imirt ar eispéiris leanaí i ranganna naíonán sa litearthacht. 

Fuarthas amach freisin gur aithin múinteoirí na ranganna sóisearacha i scoileanna speisialta an 

luach a bhaineann le foghlaim spraíúil. 

 

I measc na bpríomhéachtaí a breathnaíodh i meastóireachtaí curaclaim i mBéarla bhí tionchar 

dearfach úsáid Aistear ar fhorbairt scileanna litearthachta na ndaltaí. Sa chás ina aithníodh an 

cleachtas is fearr faoi, úsáideadh Aistear go hoiriúnach chun an Primary Language 

Curriculum/Curaclam Teanga na Bunscoile (PLC / CTB) a leabú trí dheiseanna a sholáthar do 

dhaltaí a stór focal a leathnú agus ábhar, agus scileanna nua teanga a úsáid agus a aistriú i 

gcomhthéacsanna saibhre éagsúla. Cé go bhfuil an pictiúr foriomlán dearfach, tá deiseanna 

ann chun tuilleadh forbartha a dhéanamh ar úsáid Aistear agus oideolaíocht spraíúil d’fhonn 

scileanna teanga agus luath-litearthachta a fhorbairt, agus chun an fhoghlaim a chur chun cinn. 

 

                                                  

 

69 Ar an mórchuid, soláthraíonn múinteoirí gníomhaíochtaí comhchuraclaim ach is minic a thacaíonn teagascóirí seachtracha 
leo agus iad ag obair faoi threoir an mhúinteora ranga, múinteoirí a bhfuil grinnfhiosrú mar is ceart déanta orthu. Bíonn siad ar 
siúl laistigh den ghnáthlá scoile agus de ghnáth ní thabhaíonn siad aon chostas breise ar thuismitheoirí/caomhnóirí na ndaltaí.  
70 Is éard atá i gceist le gníomhaíochtaí traschuraclaim scileanna agus coincheapa a fhorbairt thar raon réimsí ábhair faoin 
téama ginearálta céanna. Bíonn siad ar siúl laistigh den ghnáthlá scoile mar chuid de na heispéiris foghlama agus na 
deiseanna comhtháite a sholáthraíonn múinteoirí do dhaltaí.  
71 De ghnáth soláthraíonn múinteoirí nó teagascóirí seachtracha grinnfhiosrúcháin ón bpobal áitiúil gníomhaíochtaí seach-
churaclaim ón taobh amuigh d’am an tseomra ranga (mar shampla ag am lóin, tar éis na scoile nó i dtréimhsí saoire scoile) 
agus déantar iad a sheachadadh chun an fhoghlaim a fheabhsú i réimsí lasmuigh den churaclam foirmiúil. I measc na 

ngníomhaíochtaí seo tá, ach níl siad teoranta do chláir spóirt, ceoil, ealaíne agus teicneolaíochta-bhunaithe.. 

https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/creat-curaclaim-na-bunscoile/
https://ncca.ie/en/resources/aistear-the-early-childhood-curriculum-framework/
https://www.curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Primary-Language/
https://www.curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Primary-Language/
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4.3.2 An Ghaeilge 

 

Bhí cáilíocht na húsáide teanga i mbunscoileanna Gaeltachta agus gaelscoileanna go 
maith ar an iomlán le deis ann chun teanga acadúil na ndaltaí a fhorbairt 
 
Tugann torthaí cigireachta le fios le linn na tréimhse Meán Fómhair go Nollaig 2016-2020 go 

raibh cáilíocht na húsáide teanga i mbunscoileanna na Gaeltachta agus Gaelscoileanna go 

maith ar an iomlán. I mbunscoileanna na Gaeltachta, ó 2017, déantar forbairt chórasach agus 

saibhriú inniúlachta na ndaltaí sa Ghaeilge a chur chun cinn trí chritéir teanga-bhunaithe a chur 

i bhfeidhm, faoin Scéim Aitheantais Scoile na Gaeltachta. Spreagadh na daltaí Gaeilge a 

labhairt trí thionscnaimh scoilbhunaithe a úsáid agus, go ginearálta, léirigh siad líofacht agus 

muinín. Chuir cigirí in iúl go raibh gá le tuilleadh béime ar theagasc discréideach foclóra a bhain 

go sonrach le hábhar, go háirithe sa Mhatamaitic, chun tacú le foghlaim teanga na ndaltaí i 

roinnt scoileanna Gaeltachta a ndearnadh cigireacht orthu. 

 

I bhformhór na nGaelscoileanna a ndearnadh meastóireacht orthu le linn na tréimhse seo, 

léirigh daltaí meon dearfach i leith na teanga, léirigh siad leibhéal cuí líofachta sa Ghaeilge, 

agus tugadh deiseanna dóibh páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí fiúntacha comhchuraclaim 

agus seach-churaclaim. Mhol cigirí go bhforbródh múinteoirí feasacht na ndaltaí orthu féin mar 

fhoghlaimeoirí teanga trí úsáid níos mó a bhaint as féinmheasúnú, agus úsáid níos mó a bhaint 

as teicneolaíocht dhigiteach chun tacú le heispéiris foghlama ábhartha agus fiúntacha.  

 

I bhformhór na scoileanna seo, thuairiscigh cigirí go raibh scóip le teanga acadúil, chognaíoch 

agus shóisialta na ndaltaí a fhorbairt chun a chumasú dóibh an teanga a úsáid go 

neamhspleách, go muiníneach agus go cruthaitheach. Tugtar le fios i dtorthaí na cigireachta  

gur chóir do scoileanna úsáid bhreise a bhaint as próisis féinmheastóireachta agus 

measúnaithe scoile chun scileanna litearthachta agus cumarsáide daltaí i nGaeilge a fhorbairt 

chun tacú lena n-úsáid chruinn as an teanga. 

 
Tá torthaí foghlama na ndaltaí i nGaeilge i scoileanna Béarla in ábhar mór imní 
 
In 2016, aithníodh i dTuarascáil an Phríomhchigire go raibh meath beag ar thorthaí foghlama i 

nGaeilge do dhaltaí ag leibhéal na bunscoile ó foilsíodh Tuarascáil an Phríomhchigire in 2013. 

Léiríonn sonraí a bhaineann le foghlaim i nGaeilge i mbunscoileanna Béarla trí Mheán Fómhair 

2016 agus Nollaig 2020 go bhfuil torthaí foghlama daltaí i nGaeilge fós ina n-ábhar imní.  

 

Sa tréimhse 2016 go 2020, fuair cigirí go raibh gnóthachtáil cuspóirí foghlama na ndaltaí go 

maith nó go han-mhaith i 67% de na ceachtanna Gaeilge a ndearnadh meastóireacht orthu le 

linn MSU, MSU-BCF agus meastóireachtaí curaclaim i mbunscoileanna Béarla. Aithníodh go 

raibh cáilíocht na dtorthaí foghlama go maith nó an-mhaith i díreach 72% de na ceachtanna a 

breathnaíodh le linn cigireachtaí gan réamhfhógra. Ar an iomlán, thar raon samhlacha 

cigireachta, d’aimsigh cigirí go bhféadfaí cáilíocht foghlama na ndaltaí a fheabhsú i 33% 

(cigireachtaí fógartha) agus i 28% (cigireachtaí gan réamhfhógra) de na ceachtanna a 

breathnaíodh. Le linn a gcuid rannpháirtíochta le cigirí in 2020, thug scoileanna chun suntais 

gur fhulaing foghlaim leanaí i nGaeilge go díréireach mar thoradh ar an gcur isteach a rinne 

paindéim COVID-19. Aimsíodh ach go háirithe nach raibh dóthain deiseanna ann do leanaí 

cumarsáid a dhéanamh trí Ghaeilge agus a gcuid scileanna teanga a fhorbairt i 

gcomhthéacsanna cumarsáide fiúntacha.  

 

https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/polasai-don-oideachas-gaeltachta-20172022/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/1b90ce-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/1b90ce-none/


123 

 

Cé go ndéanann múinteoirí iarrachtaí maithe eispéiris foghlama oiriúnacha a chur ar fáil i 
nGaeilge, is gá gníomhaíochtaí foghlama Gaeilge atá níos spraíúla agus níos tarraingtí a 
chur ar fáil 
 
Taispeánann torthaí cigireachta ó mheastóireachtaí curaclaim ar Ghaeilge i scoileanna Béarla 

gur oibrigh go leor múinteoirí chun raon leathan cluichí agus gníomhaíochtaí saibhir teanga a 

chur ar fáil do dhaltaí chun a suim sa teanga a spreagadh. I measc na n-éachtaí tá an dearcadh 

dearfach i leith na Gaeilge atá le feiceáil le linn agallaimh ghrúpa fócais daltaí. Sna hagallaimh 

seo, chuir na daltaí béim ar an taitneamh a bhain siad as gníomhaíochtaí teanga 

comhchuraclaim agus an luach a chuir siad ar a bheith in ann amhráin agus dánta a aithris i 

nGaeilge. Nuair a tugadh faoi deara cleachtas oideolaíoch éifeachtach, mhol cigirí go hiondúil 

úsáid na Gaeilge mar theanga cumarsáide sa seomra ranga.  

 

Cé go bhfuil na torthaí seo spreagúil, tá gá fós le heispéiris foghlama teanga a chruthú atá níos 

tarraingtí agus níos taitneamhaí. I níos lú ná an ceathrú cuid (24%) de na scoileanna a 

ndearnadh meastóireacht orthu le linn cigireachtaí fógartha, fuair cigirí go raibh rannpháirtíocht 

na ndaltaí san fhoghlaim le linn ceachtanna Gaeilge níos lú ná maith. I mbeagán níos lú ná an 

ceathrú cuid de cheachtanna, thug cigirí faoi deara an cumas chun taitneamh agus spreagadh 

na ndaltaí a fheabhsú tuilleadh i gceachtanna Gaeilge.  

 
Tá gá le fócas méadaithe ar fhorbairt scileanna cumarsáide daltaí sa Ghaeilge  
 
Le linn na gcigireachtaí, bhreathnaigh cigirí go rabhthas ag brath an iomarca ar aistriúchán ó 

Ghaeilge go Béarla mar chuid d’eispéireas na ndaltaí ar an nGaeilge. Chuir siad béim freisin ar 

an ngá atá le múinteoirí níos mó deiseanna a chruthú do dhaltaí Gaeilge a labhairt ina n-aonair 

agus go nádúrtha ar bhealach marthanach. Cé go raibh daltaí in ann struchtúir bhunúsacha 

teanga a úsáid de ghnáth agus ceisteanna a chur a bhí ábhartha d’ábhar sonrach an cheachta, 

bhí deacrachtaí suntasacha acu an teanga nua seo a aistriú go cásanna cumarsáide eile. Tá sé 

seo ar an mórchuid mar gheall ar easpa deiseanna a chur ar fáil chun an teanga a chleachtadh 

i mbeirteanna agus i ngrúpaí beaga ar bhonn rialta. I gcuid mhór cásanna, bhí deacrachtaí ag 

daltaí abairtí a thógáil agus briathra a úsáid go neamhspleách. Thug cigirí faoi deara freisin go 

raibh fairsinge ró-chúng scríbhneoireachta ag daltaí go ginearálta le deiseanna teoranta chun 

scríobh do lucht féachana léitheoireachta agus i seánraí éagsúla.  

 

 4.3.3 Matamaitic 

 
Tá ardrangú sa Mhatamaitic ag daltaí na hÉireann in Treochtaí i Staidéar Idirnáisiúnta 
Matamaitice agus Eolaíochta (2019)72 
 
Bhí Éire i measc 64 tír a ghlac páirt in Treochtaí i Staidéar Idirnáisiúnta Matamaitice agus 

Eolaíochta (TIMMS) in 2019. D’éirigh go maith le daltaí bunscoile in Éirinn go mór os cionn 

lárphointe scála TIMSS sa Mhatamaitic agus níor éirigh le tír ar bith eile san Aontas Eorpach 

(AE) níos fearr ná Éire. Toisc go raibh torthaí na hÉireann an-chosúil le 2015, tugann sé seo le 

fios gur coinníodh an feabhas suntasach a tugadh faoi deara i dtorthaí 2011. I measc na 

bpríomhthorthaí eile léirítear gur éirigh go maith le buachaillí agus cailíní i rang a ceathair sa 

Mhatamaitic; d'fheidhmigh daltaí in Éirinn ar ghnóthachtáil ní b’ísle i bhfad ní b’fhearr ná meán 

                                                  

 

72 Tarlaíonn  an Treochtaí i Staidéar Idirnáisiúnta Matamaitice and Eolaíochta (TIMSS) gach ceithre bliana. Is é 
príomhchuspóir TIMSS sonraí ardchaighdeáin a bhailiú ar leibhéil ghnóthachtála na ndaltaí i ndá phríomhréimse staidéir - 
Matamaitic agus Eolaíocht - ag leibhéil bhunscoile (Rang a ceathair) agus iar-bhunscoile (An dara bhliain). 

https://timssandpirls.bc.edu/timss-landing.html
https://timssandpirls.bc.edu/timss-landing.html


124 

 

na ndaltaí i ngach tír a rinne an tástáil TIMSS; agus léirigh torthaí cothromas i dtéarmaí 

feidhmíochta scoileanna i gcoitinne. Mar sin féin, tugann na torthaí le tuiscint nach bhfuil ag éirí 

chomh maith céanna le daltaí a bhfuil cumas eisceachtúil acu in Éirinn sa Mhatamaitic i 

gcomparáid lena gcomhghleacaithe i dtíortha a bhfuil feidhmíocht fhoriomlán chomhchosúil acu.  

 
Tá torthaí ó chigireachtaí ar cháilíocht na foghlama sa Mhatamaitic dearfach i gcoitinne 
cé go bhféadfaí iad a fheabhsú go fóill 
 

Bhí torthaí foriomlána na gcigirí ar cháilíocht na foghlama sa Mhatamaitic i mbunscoileanna 

agus i scoileanna speisialta dearfach ar roinnt bealaí. Is ábhar misnigh dúinn go bhfuarthas go 

raibh cáilíocht foghlama na ndaltaí sa Mhatamaitic go maith nó an-mhaith i 95% de na 

meastóireachtaí curaclaim fógartha.  

Measadh go raibh gnóthachtáil iomlán na gcuspóirí foghlama i gceachtanna matamaitice go 

maith nó an-mhaith in 84% de mheastóireachtaí curaclaim fógartha. Aimsíodh go raibh leibhéil 

taitnimh agus spreagtha na ndaltaí i gceachtanna matamaitice go maith nó an-mhaith in 87% de 

na ceachtanna matamaitice a breathnaíodh le linn cigireachtaí fógartha.  

 

Mar sin féin, léirigh torthaí cigireachta go bhfuil gá le rannpháirtíocht na ndaltaí ina gcuid 

foghlama a fheabhsú. I mbeagnach ceathrú cuid (24%) de na ceachtanna matamaitice a 

breathnaíodh le linn cigireachtaí gan réamhfhógra, thug cigirí faoi deara go bhféadfad múinteoirí 

rannpháirtíocht na ndaltaí leis an tasc foghlama a chuirtear ar fáil a fheabhsú. 

 
Shroich na daltaí na spriocanna a leagadh síos don Mhatamaitic sa straitéis náisiúnta um 
litearthacht agus uimhearthacht i bhfad roimh an spriocdháta sceidealta 2020 
 
Aimsíodh san Athbhreithniú Eatramhach ar an Straitéis Náisiúnta Litearthachta agus 

Uimhearthachta a críochnaíodh in 2016, go raibh dul chun cinn maith déanta maidir le baint 

amach na spriocanna a leagadh síos don Mhatamaitic. Dá bharr sin, rinneadh athbhreithniú ar 

spriocanna go 2020, go háirithe nuair a bhí gnóthachtálacha ag an tagarmharc a socraíodh in 

2011 nó gar dó. Cé nár áiríodh sainspriocanna ar leith don uimhearthacht i scoileanna faoi 

mhíbhuntáiste sa bhunstraitéis, socraíodh iad i ndiaidh sin. Mar shampla, socraíodh sprioc:líon 

na ndaltaí i rang a sé atá ag feidhmiú ag leibhéal 3 nó os a chionn sa Mheasúnú Náisiúnta 

Matamaitice agus Léitheoireachta Béarla (NAMER) a mhéadú go 27% i mbunscoileanna 

uirbeacha DEIS Banda 173.  

   

Ba chóir go mbeadh eispéiris foghlama sa Mhatamaitic dúshlánach, suite i 
gcomhthéacsanna fíorsaoil, agus plé agus comhrá a chur chun cinn 
 
I scoileanna inar breathnaíodh torthaí agus eispéiris dhearfacha daltaí sa Mhatamaitic, mhol 

cigirí leibhéil arda rannpháirtíochta na ndaltaí i bhfoghlaim bunaithe ar fhiosrúcháin, a gcumas a 

gcuid foghlama matamaitice a chur in iúl agus an fhoghlaim seo a cheangal lena saol pearsanta 

agus lena dtimpeallacht níos leithne. Ina gcomhairle do scoileanna inar ghá torthaí foghlama 

agus eispéiris na ndaltaí a fhorbairt, d’aithin cigirí an gá atá le heispéiris foghlama a bheith 

dúshlánach go cuí agus a bheith níos eolaí ar shonraí measúnaithe. I roinnt cásanna, thug cigirí 

faoi deara go rabhthas ag brath an iomarca ar théacsleabhair agus nach raibh deiseanna 

foghlama comhthéacsaithe go leordhóthanach do riachtanais agus d’eispéiris na ndaltaí. 

                                                  

 

73 Mar gheall ar COVID-19, ní dhearnadh tástáil NAMER in 2020, ach rinneadh í a oiriúnú agus a athsceidealú do Bhealtaine 
2021. 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8e5d15-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8e5d15-none/
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Cuireadh in iúl go rialta gur gá do dhaltaí foghlaim fhiúntach mhatamaiticiúil a fháil i 

gcomhthéacsanna fíorsaoil.  

 

I 35% de na ceachtanna a ndearnadh meastóireacht orthu le linn cigireachtaí gan réamhfhógra, 

thug cigirí faoi deara gur lú na deiseanna a bhí ag daltaí a gcuid foghlama matamaiticiúla a 

phlé. Is fiú aird ar leith a thabhairt ar an gcinneadh seo mar gheall ar an ról ríthábhachtach atá 

ag teanga i bhforbairt na smaointeoireachta matamaitice. Tugann torthaí na cigireachta le fios 

freisin go bhféadfaí úsáid níos mó a bhaint as faisnéis mheasúnaithe chun bonn eolais a chur 

faoin soláthar do theagasc agus d’fhoghlaim dhifreáilte, agus chun monatóireacht agus rianú a 

dhéanamh ar thionchar aon tionscnamh scoile uile sa Mhatamaitic. 

 
Ní raibh sciar suntasach de na daltaí cinnte faoina ndul chun cinn sa léitheoireacht agus 
sa Mhatamaitic 
 
I suirbhéanna a riaradh le linn meastóireachtaí scoile uile le linn na tréimhse Meán Fómhair 

2016-Nollaig 2020, thug níos mó ná an séú cuid (18%) de dhaltaí le fios nach raibh a fhios acu 

conas a bhí ag éirí leo sa léitheoireacht. Ar an dóigh chéanna, d’fhreagair an cúigiú cuid (20%) 

de na daltaí nach raibh a fhios acu conas a bhí ag éirí leo sa Mhatamaitic. Tá sé seo cosúil a 

bheag nó a mhór leis na torthaí ó Tuarascáil an Phríomhchigire roimhe seo (2016) inar 

thuairiscigh 16% de dhaltaí nach raibh a fhios acu conas a bhí ag éirí leo ag léamh agus gur 

léirigh díreach faoi bhun an cúigiú cuid (18%) nach raibh a fhios acu conas atá ag éirí leo sa 

Mhatamaitic.  

 

4.3.4 Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta 
 

Mar chuid den Churaclam Bunscoile (1999), cuirtear Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus 

Eolaíochta (OSIE) i láthair faoi thrí cheannteideal ábhair: Stair, Tíreolaíocht agus Eolaíocht. 

Cuireann curaclam OSIE ar chumas leanaí iniúchadh, imscrúdú agus forbairt a dhéanamh ar 

thimpeallachtaí áitiúla agus níos leithne.  

 

Tugtar le fios in TIMSS (2019) gur fhan feidhmíocht dhaltaí na hÉireann seasmhach agus 
láidir san Eolaíocht 
 
In TIMSS 2019, bhí feidhmíocht dhaltaí rang a ceathair in Éirinn san Eolaíocht i bhfad ní b’airde 

ná lárphointe scála TIMSS. Bhí feidhmíocht dhaltaí na hÉireann ar an measúnú eolaíochta an-

chosúil leis an bhfeidhmíocht a chonacthas in TIMSS 2015; bhí sé i bhfad ní b’airde ná 2011, 

áfach. Léirítear sna torthaí cothromas i dtéarmaí feidhmíochta scoileanna i gcoitinne agus ní 

raibh an difríocht sa ghnóthachtáil san Eolaíocht idir buachaillí agus cailíní in Éirinn ag rang a 

ceathair suntasach ó thaobh staitistice.  

 

In ainneoin na dtorthaí dearfacha seo, bhí dhá thír déag níos fearr ná Éire san Eolaíocht, bhí 

meánscóir eolaíochta i bhfad ní b’airde ag ceithre thír AE ná mar a bhí in Éirinn, agus bhí 

feidhmíocht eolaíochta ocht dtír AE cosúil le feidhmíocht eolaíochta na hÉireann. Tugann na 

torthaí le tuiscint nach bhfuil daltaí a bhfuil cumas eisceachtúil acu in Éirinn ag feidhmiú mar ba 

cheart dóibh a bheith san Eolaíocht i gcomparáid lena gcomhghleacaithe i dtíortha a bhfuil 

feidhmíocht fhoriomlán chomhchosúil acu. 

 

 

  

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/1b90ce-none/
https://www.curriculumonline.ie/Primary/Curriculum/?lang=ga-ie
https://curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Social-Environmental-and-Scientific-Education/?lang=ga-ie
https://curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Social-Environmental-and-Scientific-Education/?lang=ga-ie
https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/
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Cé go raibh torthaí na Cigireachta ar sholáthar d’Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus 
Eolaíochta dearfach ar an iomlán, d’fhéadfaí úsáid theicneolaíochtaí digiteacha, forbairt 
scileanna ardoird agus cleachtais  mheasúnaithe a fheabhsú 
 
Thagair tuairiscí cigireachta ón tréimhse Meán Fómhair 2016-Nollaig 2020 go dearfach don 

chaighdeán an-ard d’eispéiris foghlama na ndaltaí in OSIE agus mhol siad leibhéil an-mhaith 

taitneamh agus spreagtha sa réimse curaclaim seo. Léirigh tuairiscí freisin an bhéim láidir a 

leagtar ar naisc thraschuraclaim a fhorbairt thar réimsí ábhair faoi leith.  

 

D’aimsigh cigirí go raibh ceachtanna Staire i gcoitinne ag soláthar cothromaíocht mhaith idir 

ábhar agus forbairt scileanna imscrúdaithe ar an stair; go háirithe, bhain múinteoirí úsáid an-

mhaith as seanghrianghraif agus déantúsáin chun scileanna daltaí a fhorbairt maidir le fianaise 

a úsáid. Thug siad faoi deara go ndearna múinteoirí soláthar an-mhaith don snáithe curaclaim 

Mise agus mo Theaghlach, agus gur ghlac go leor múinteoirí Rang 5 agus 6 leis an deis a thug 

an deich mbliana seo de chomóradh céad bliain chun teagasc agus an fhoghlaim sa snáithe 

curaclaim Polaitíocht, Coimhlint agus an tSochaí a fheabhsú. Léirigh torthaí na cigireachta go 

raibh an cumas ann tuilleadh eolais a fhorbairt ar stair áitiúil na ndaltaí, chomh maith leis an 

úsáid a bhaineann siad as teicneolaíocht dhigiteach chun dul i mbun taighde agus tograí a chur 

i láthair. 

 
Sa Tíreolaíocht, mhol cigirí comhtháthú éifeachtach le réimsí curaclaim eile, mar shampla 

Béarla, Stair, na hAmharcealaíona agus Eolaíocht. I measc na mbuanna freisin baineadh úsáid 

as obair thionscadail chun scileanna imscrúdaithe daltaí a chur chun cinn agus a gcuid eolais 

agus tuisceana ar thíortha eile a fhorbairt. Léirigh torthaí na cigireachta go bhféadfaí tuilleadh 

forbartha a dhéanamh ar eolas na ndaltaí ar ghnéithe geografacha a gceantar áitiúil. Tríd is tríd, 

thacaigh timpeallachtaí agus taispeántais sa seomra ranga le foghlaim go héifeachtach. I roinnt 

scoileanna, mhol cigirí go gcuirfeadh úsáid bhreise léarscáileanna, cruinneoga agus atlais le 

forbairt scileanna mapála na ndaltaí. 

 

San Eolaíocht, léirigh torthaí na cigireachta go ndearna scoileanna soláthar cothrom chun eolas 

a fháil agus chun scileanna a fhorbairt. Thug cigirí faoi deara láidreachtaí i bhforbairt scileanna 

breathnóireachta, taifeadta agus cumarsáide na ndaltaí, ach mhol siad go ndéanfadh múinteoirí 

soláthar níos mó d’fhorbairt scileanna na ndaltaí i gceistiú agus in anailísiú. In ainneoin gur 

léirigh torthaí na cigireachta go ndearnadh soláthar méadaithe do thurgnaimh agus 

d’imscrúduithe treoraithe, thug siad le fios freisin nach raibh an soláthar d’imscrúduithe 

ceannoscailte agus d’imscrúduithe faoi stiúir leanaí chomh forbartha. Thug cigirí moladh maidir 

le rannpháirtíocht scoileanna i dtionscadail agus in imeachtaí eolaíochta náisiúnta agus 

réigiúnacha. Ina gcuid comhairle do scoileanna, mhol cigirí freisin go gcuirfí béim níos mó ar an 

snáithe dearaidh agus déan, agus go ndéanfaí soláthar níos mó chun ábhair a iniúchadh sula 

dtosófaí ar thionscadail.  

 

Le linn na tréimhse dá dtagraíonn an tuarascáil seo, foilsíodh Plean Gníomhaíochta don 

Oideachas um Fhorbairt Inbhuanaithe 2014-2020 de chuid na Roinne. In ainneoin gur ghlac 

mórchuid na scoileanna páirt i dTionscadal na Scoileanna Glasa agus spreag siad daltaí chun 

aire a thabhairt don timpeallacht, léirigh torthaí na cigireachta go bhféadfaí naisc níos follasaí a 

dhéanamh idir an obair luachmhar seo agus coincheap an Oideachais um Fhorbairt 

Inbhuanaithe (OFI). Moladh roinnt scoileanna as OFI a chur chun cinn trí, mar shampla, 

seomraí ranga faoin aer, rannpháirtíocht i mbailte slachtmhara sóisearacha, agus tionscadail 

mar ghairdíní scoile. Ar an iomlán, léirigh torthaí na cigireachta go raibh gá le tacú le scoileanna 

chun OFI a thuiscint agus a chur chun cinn.  

 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d22ede-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d22ede-none/
https://greenschoolsireland.org/projects/
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In OSIE, rinne cigirí tagairt go seasta don ghá go mbeadh teicneolaíochtaí digiteacha le feiceáil 

ar bhonn níos suntasaí in eispéiris foghlama na ndaltaí. In ainneoin go raibh cigirí dearfach ar 

an iomlán faoi cháilíocht chleachtais mheasúnaithe múinteoirí in OSIE, thug siad faoi deara go 

minic go raibh tascanna agus tástálacha faoi stiúir múinteoirí mar mhodhanna measúnaithe, 

agus an gá le féinmheasúnú daltaí agus cineálacha eile cur chuige measúnaithe le haghaidh 

foghlama a fhorbairt.  

 

4.3.5 Oideachas sna hEalaíona 
 

Baineann an tOideachas sna hEalíona le trí abhar ar leith: na hAmharc-Ealaíona, Ceol agus 

Drámaíocht. Tá an curaclam deartha chun cur ar chumas leanaí smaointe, mothúcháin agus 

eispéiris a iniúchadh agus a chur in iúl trí na hamharc-ealaíona, ceol agus drámaíocht. In 

ainneoin go bhfuil scileanna cruthaitheachta, nuálaíochta agus smaointeoireachta criticiúla ina 

ngnéithe tábhachtacha d’fhoghlaim na ndaltaí ar fud an churaclaim, is gnéithe lárnacha iad de 

churaclam na nEalaíon. Tá an CNCM ag obair chun a chinntiú go léirítear an chruthaitheacht i 

gcreataí curaclaim a forbraíodh le déanaí agus aithnítear an chruthaitheacht mar phríomhscil sa 

dréachtchreat Curaclaim Bunscoile. 

 

Tá gach scoil aitheanta incháilithe chun iarratas a dhéanamh chun páirt a ghlacadh sa 

tionscadal Éire Ildánach. Tugtar tacaíocht do scoileanna rannpháirteacha an bhaint atá acu leis 

na healaíona a fhorbairt agus a cheiliúradh agus chun fíor-athrú a dhéanamh ar an dóigh ina n-

oibríonn siad. Is féidir leo úsáid a bhaint as raon acmhainní sa scoil agus sa phobal i gcoitinne, 

agus forbraíonn siad bealaí nua oibre a threisíonn tionchar na cruthaitheachta ar fhoghlaim, ar 

fhorbairt agus ar fholláine na ndaltaí.  

 

Aimsíodh go raibh cáilíocht an teagaisc agus na foghlama go maith agus an-mhaith in 
Oideachas sna hEalaíona; d’fhéadfaí cruthaitheacht na ndaltaí a fhorbairt a thuilleadh  
 
Tugann torthaí ó mheastóireachtaí curaclaim sna hAmharc-Ealaíona, sa Cheol agus sa 

Drámaíocht le linn na tréimhse ó Mheán Fómhair 2016 go Nollaig 2020 le fios go raibh cáilíocht 

fhoriomlán an teagaisc agus cáilíocht fhoriomlán na foghlama go maith nó an-mhaith i 98% de 

scoileanna. I meastóireachtaí curaclaim agus meastóireachtaí scoile uile, bhí cáilíocht 

rannpháirtíocht agus taitneamh na ndaltaí go maith nó an-mhaith i 91% de na ceachtanna a 

breathnaíodh. Bhí leibhéil inspreagtha na ndaltaí go maith nó an-mhaith i 93% de na 

ceachtanna a breathnaíodh. Bhí gnóthachtáil cuspóirí an cheachta go maith nóan-mhaith ag na 

daltaí in 86% de na ceachtanna, agus bhí úsáid cur chuige oiriúnach teagaisc go maith nó an-

mhaith in 84% de na ceachtanna. Chuir torthaí na cigireachta béim ar shamplaí de theagasc 

ardoilte agus soláthar eispéireas foghlama taitneamhach saibhir le linn ceachtanna oideachais 

sna healaíona. 

Sna hAmharcealaíona, thug torthaí na cigireachta faoi deara láidreachtaí sna snáitheanna 

Líoníocht, agus Péint agus Dath. Mhol cigirí an úsáid a bhain múinteoirí as obair ealaíontóirí 

áitiúla agus ionaid ealaíne áitiúla chun an t-eispéireas a fheabhsú do dhaltaí. Sa chás ina raibh 

gá le gnéithe de na hAmharcealaíona a fheabhsú, áiríodh ar théamaí coitianta an gá do 

mhúinteoirí chun díriú ar chruthaitheacht aonair na ndaltaí a fhorbairt, agus úsáid ní ba mhó a 

bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha, mar shampla cuairteanna ar líne ar ghailearaithe agus r-

phunanna na ndaltaí. Chuir cigirí béim freisin ar an ngá le béim bhreise a chur ar chumas na 

ndaltaí téarmaíocht ábhar-shonrach a úsáid go neamhspleách.  

Sa Cheol, thug torthaí na cigireachta le fios go gcuirtear ar chumas na ndaltaí go ginearálta 

raon amhrán a chanadh ar ardchaighdeán. Rinne scoileanna soláthar maith don snáithe Léiriú, 

rud a chuireann ar chumas daltaí páirt a ghlacadh i léiriúcháin ceoil scoile uile agus i léiriúcháin 

https://www.creativeireland.gov.ie/ga/
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eile. Chuir leathnú an chláir Music Generation ar chumas scoileanna rannpháirteacha leas a 

bhaint as saineolas teagascóirí speisialaithe agus rochtain a fháil ar raon níos leithne uirlisí 

ceoil. Go ginearálta, thug cigirí faoi deara gur lú an deis a bhíonn ag na daltaí páirt a ghlacadh i 

snáithe cumadóireachta an churaclaim. In ainneoin na srianta a cuireadh ar scoileanna le linn 

COVID-19, rinne siad oiriúnú agus d’éirigh leo clár ceoil a chur ar fáil go cruthaitheach agus ina 

measc sin bhí fócas níos mó ar éisteacht agus freagairt, ceol a dhéanamh agus amhránaíocht 

faoin aer.  

Sa Drámaíocht, thug cigirí faoi deara go rialta láidreachtaí maidir le Drámaíocht a iniúchadh 

agus a dhéanamh, agus Comhoibriú agus Cumarsáid maidir le drámaíocht a dhéanamh. 

Aithníodh ach go háirithe gur ghnéithe dearfacha den soláthar ba ea drámaíocht a dhéanamh 

den chruthaitheacht agus an próiseas trína ndéantar an saol a iniúchadh trí phlota, téama, 

ficsean agus cumadóireacht a chruthú. Chun foghlaim na ndaltaí a dhéanamh níos doimhne, 

mhol cigirí go gcuirfí béim níos mó ar mhachnamh a dhéanamh ar an aonad sraithe, Machnamh 

ar Dhrámaíocht.  

4.3.6 Corpoideachas 

 
Tá curaclam Corpoideachas roinnte ina sé shnáithe: Lúthchleasaíocht, Damhsa, Gleacaíocht, 

Cluichí, Gníomhaíochtaí Lasmuigh agus Eachtraíochta agus Uiscíocht. Soláthraíonn na 

snáitheanna seo eispéireas leathan agus cothrom d’fhorbairt fhisiciúil do leanaí. Cuireann 

Corpoideachas go mór le folláine choirp agus mheabhrach leanaí.  

 

 Tarraingítear aird ar an ngá le soláthar corpoideachais ar ardchaighdeán i scoileanna toisc gur 

aimsíodh sa staidéar Ag Fás Aníos in Éirinn (2018) go bhfuil tearcghnóthachtáil shuntasach ann 

maidir le spriocanna aclaíochta do leanaí a bhaint amach. Aimsíodh sa staidéar nár chuir ach 

an ceathrú cuid de leanaí naoi mbliana d’aois in iúl go mbíonn siad gníomhach go fisiciúil ar 

feadh seasca nóiméad ar a laghad gach lá, an sprioc atá molta ag an Eagraíocht Dhomhanda 

Sláinte mar leibhéal gníomhaíochta do leanaí.74 Tá cláir, mar an Bhratach Ghníomhach deartha 

chun aitheantas a thabhairt do scoileanna agus do phobail a dhéanann a ndícheall pobal scoile 

atá aclaí agus ar an eolas faoi chúrsaí aclaíochta a chruthú. Cuireann na scoileanna atá 

páirteach sna tionscnaimh seo clár ardchaighdeáin ar fáil do gach dalta agus chun 

gníomhaíocht choirp a chur chun cinn ar fud phobal na scoile uile. Is ionann láidreacht 

phróiseas na Bratacha Gníomhaí  agus líon na scoileanna a roghnaíonn páirt a ghlacadh sa 

phróiseas gach bliain. Le linn na tréimhse Meán Fómhair 2016 go Nollaig 2019, tháinig méadú 

ar líon na mbunscoileanna a ghlac páirt sa chlár, le 204 bratach bronnta ar bhunscoileanna in 

2016/17 agus 299 in 2018/19. Bhí tionchar ag COVID-19 ar bhronnadh bratacha in 2019/20; 

bronnadh 73 bratach an bhliain sin, áfach.  

 

In ainneoin go raibh cigirí dearfach faoi fhoghlaim na ndaltaí i gceachtanna 
corpoideachais a breathnaíodh, ba ghá a chinntiú gur rinneadh gach gné den churaclam 
a fhorbairt go hiomlán 
 
Ar an mórchuid, bhí na torthaí an-dearfach faoi cháilíocht an tsoláthair i gcorpoideachas i 

mbunscoileanna agus scoileanna speisialta. Is ábhar misnigh é seo i bhfianaise thorthaí an 

staidéir Ag Fás Aníos in Éirinn. Aithníodh go raibh gnóthachtáil cuspóirí foghlama go maith nó 

an-mhaith i 91% de cheachtanna a breathnaíodh le linn cigireachtaí fógartha.  

                                                  

 

74 Economic Social and Research Institute (ESRI) (2018) The health of 9 year olds - Growing Up in Ireland. Ar fáil ag 
https://www.growingup.ie/pubs/No%204%20The%20Health%20of%209%20Year%20Olds.pdf  

https://www.musicgeneration.ie/
https://www.curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Physical-Education/?lang=ga-ie
https://www.growingup.ie/pubs/No%204%20The%20Health%20of%209%20Year%20Olds.pdf
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D’aimsigh cigirí go raibh leibhéil rannpháirtíochta agus taitneamh na ndaltaí an-ard i 

gceachtanna Corpoideachais agus mhol siad an bhéim láidir a cuireadh ar fhoghlaim 

ghníomhach. Sna samplaí den chleachtas ab éifeachtaí, d’aithin cigirí fócas soiléir ar fhorbairt 

scileanna corpoideachais ábhartha a bhí daltaí in ann a chur i bhfeidhm le linn ceachtannna ina 

dhiaidh sin.  

 

Bhain go leor scoileanna leas as saineolas teagascóirí seachtracha chun tacú lena snáitheanna 

curaclaim a chur ar fáil. I roinnt cásanna, níor tugadh an t-am ceart do shnáithe áirithe mar 

gheall air seo. Cé go ndearna formhór na scoileanna soláthar an-mhaith do chluichí, ar an 

iomlán, níor cuireadh go leor béime ar fhorbairt fhorásach scileanna i snáitheanna an damhsa, 

agus ar ghníomhaíochtaí faoin aer agus eachtraíochta. Chuige sin, mhol torthaí na cigireachta 

go dtacódh uasoiliúint múinteoirí le cur chuige níos cothroime i leith sholáthar an churaclaim. 

Bhí forbairt scileanna litearthachta corpartha inaistrithe na ndaltaí an-mhaith den chuid ba mhó 

nuair a chuir an SFGM oiliúint ar mhúinteoirí faoin gclár Scileanna Bunghluaiseachta agus nuair 

a chuir na múinteoirí an clár seo i bhfeidhm . Cé gur chuir roinnt scoileanna clár cuimsitheach ar 

fáil san Uiscíocht; bhí deis ann do dhaoine eile a soláthar don snáithe curaclaim tábhachtach 

seo a fheabhsú.  

 
Nuair a osclaíodh na scoileanna in athuair, bhí tionchar ag athúsáid seomraí ranga ar an 
spás a bhí ar fáil don chorpoideachas laistigh, agus bhí tionchar ag srianta ar úsáid na 
linnte snámha ar sholáthar na snáithe Uiscíocht 
 

Ina gcuid freagraí ar shuirbhéanna Cigireachta a riaradh mar chuid de chigireachtaí MSU sa 

tréimhse Meán Fómhair 2016 go Nollaig 2020, d’aontaigh/d’aontaigh go láidir beagnach gach 

tuismitheoir (92%) leis an ráiteas ‘bíonn ceacht corpoideachais ag mo pháiste gach seachtain’. 

In Aibreán 2020, go díreach nuair a dúnadh na scoileanna den chéad uair mar gheall ar 

COVID-19, rinne an Chigireacht suirbhé ar thuismitheoirí i gcomhar le Comhairle Náisiúnta na 

dTuismitheoirí (Bunscoil). Thug beagnach gach duine (93%) de na 8,053 tuismitheoir a thug 

freagra le fios, ó dúnadh na scoileanna, go raibh a leanbh ag déanamh aclaíochta rialta agus go 

raibh sé ag imirt go gníomhach.  

 

Príomhdhúshlán do roinnt scoileanna agus iad ag athoscailt i Meán Fómhair 2020 i ndiaidh do 

na scoileanna a bheith dúnta ar feadh tréimhse fada mar gheall ar COVID-19, ba ea an easpa 

spáis a bhí ar fáil do cheachtanna corpoideachais faoi dhíon; rinne roinnt príomhoidí a chuaigh i 

mbun taighde leis an gCigireacht cur síos ar na dóigheanna áirithe a ndearnadh hallaí scoile a 

athchóiriú mar sheomraí ranga, seomraí foirne nó áiteanna stórála, agus na dúshláin a bhí mar 

thoradh air sin mar gheall ar an easpa spáis do Corpoideachas. In ainneoin nár cuireadh aon 

treoir shonrach maidir le cur i bhfeidhm an churaclaim Corpoideachais ag leibhéal na bunscoile 

nó i scoileanna speisialta, tugadh comhairle do scoileanna úsáid ní ba mhó a bhaint as an 

taobh amuigh don fhoghlaim ar fud an churaclaim, lena n-áirítear Corpoideachas, agus chun 

deiseanna a chur ar fáil go minic do dhaltaí a bheith gníomhach agus páirteach i ngluaiseacht 

agus i ngníomhaíocht choirp. Ar a bharr sin, is cinneadh do bhoird bhainistíochta aonair é úsáid 

cóitseálaithe seachtracha chun tacú leis an gcuraclam Corpoideachais. Mar sin féin, ní raibh 

scoileanna in ann ceachtanna snámha a sholáthar mar chuid den snáithe Uiscíocht mar gheall 

ar shrianta ar úsáid linnte snámha. 

 

4.3.7 An tOideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte 
 

Soláthraíonn Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) deiseanna ar leith chun 

forbairt phearsanta, sláinte agus folláine an pháiste aonair a chothú, chun cabhair a thabhairt 

https://pdst.ie/physlit
https://www.curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Social,-Personal-and-Health-Education/?lang=ga-ie
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dó/di, caidrimh thacúla a chruthú agus a chothú le bheith ina s(h)aoránach gníomhach agus 

freagrach. 

Bhí na torthaí foriomlána maidir le soláthar don OSPS dearfach ach ní mór aird a 
thabhairt ar chur chuige measúnaithe 
 
Bhí na torthaí foriomlána ó chigireachtaí agus suirbhéanna maidir le OSPS dearfach. Bhí 

cáilíocht an teagaisc agus na foghlama go maith nó an-mhaith sa chuid ba mhó (81%) de na 

ceachtanna a breathnaíodh le linn cigireachtaí a fógraíodh. Léiríonn torthaí na cigireachta go 

raibh rannpháirtíocht daltaí ag leibhéal maith nó an-mhaith (86%), mar aon le taitneamh agus 

spreagadh na ndaltaí (87%) i gceachtanna. Is minic a thagair tuairiscí cigireachta in OSPS don 

atmaisféar dearfach fáilteach agus do na caidrimh mheasúla agus cheanúla a bhí i scoileanna. 

Thug torthaí ó Chigireachtaí um Chosaint agus Chumhdach Leanaí (CCCL), a thosaigh i mí 

Feabhra 2019, le fios go raibh cáilíocht na pleanála do churaclam OSPS agus a chur i bhfeidhm 

agus an clár Bí Sábháilte  i mbunscoileanna go maith nó an-mhaith i bhformhór na scoileanna 

(78%) le linn CCCLanna tosaigh agus beagnach gach scoil (88%) le linn CCCLanna deiridh. 

Thug torthaí na cigireachta le fios freisin go bhféadfaí gnéithe den teagasc agus den mheasúnú 

san OSPS a fheabhsú, go háirithe cur chuige measúnaithe a fhorbairt agus cur le cumas daltaí 

teanga a bhaineann go sonrach le hábhar a úsáid chun a gcuid foghlama a phlé go muiníneach. 

 
Bhí cleachtais éifeachtacha ann go forleathan maidir le folláine. Léirigh daltaí tuiscint 
fhorbartha ar shábháilteacht phearsanta agus ar bhulaíocht 
 
Chuir torthaí na cigireachta in iúl freisin cur chun cinn éifeachtach thuiscint na ndaltaí maidir le 

maireachtáil shláintiúil agus a bhféinmhuinín agus a bhféinmheas. I measc na bpríomhéachtaí a 

breathnaíodh bhí tuiscint fhorbartha na ndaltaí ar shábháilteacht phearsanta agus ar bhulaíocht.  

 

Sna Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile 2013 léirítear an tábhacht a 

bhaineann le cultúr na scoile maidir le bulaíocht a chosc agus dul i ngleic léi75. Léirigh sonraí ó 

shuirbhéanna a rinneadh le linn cigireachtaí scoile uile ó Mheán Fómhair 2016 go Nollaig 2020 

leibhéil arda dhearfacha i measc foghlaimeoirí agus tuismitheoirí maidir le príomhtháscairí 

folláine mar thaitneamh a bhaint as an scoil, mothú sábháilte agus go bhfuil aire á thabhairt 

dóibh, agus mothú go bhfuiltear ag caitheamh leo le meas. Ina gcuid freagraí ar shuirbhé na 

Cigireachta, d’aontaigh beagnach gach dalta go raibh rialacha soiléire ina scoil maidir le 

bulaíocht, gur fhoghlaim siad faoi chineálacha éagsúla bulaíochta, agus dá mbeadh duine ag 

déanamh bulaíochta orthu, d’fhéadfaidís cabhair a fháil ó mhúinteoir nó duine fásta eile sa scoil 

(Tábla 4.9). Ina gcuid freagraí ar shuirbhé na Cigireachta, thuairiscigh 89% de thuismitheoirí gur 

cuireadh ar an eolas iad faoi bheartas frithbhulaíochta na scoile agus dhearbhaigh 92% go 

raibh a fhios acu cé le dul i dteagmháil leo má bhí bulaíocht á déanamh ar a leanbh. Tacaíonn 

an staidéar Ag Fás Aníos in Éirinn leis na torthaí dearfacha seo a thuairiscigh go raibh folláine 

soch-mhothúchánach agus iompraíochta i measc leanaí naoi mbliana d’aois in 2017 réasúnta 

ard.76 

 
  

                                                  

 

75 Mar a tugadh breac-chuntas uirthi in Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-Bhunscoile a foilsíodh in 2013, is 
ionann an bhulaíocht agus iompraíocht dhiúltach nach bhfuil á teastáil ó dhuine, ó bhéal, síceolaíoch nó fisiceach, a 
dhéanann duine aonair nó grúpa in aghaidh duine (nó daoine) agus a tharlaíonn arís agus arís eile. 
76 ESRI (2018) Growing up in Ireland - Cohort ’08 at 9 Years Old. Ar fáil ag: https://www.esri.ie/publications/growing-up-in-
ireland-health-and-physical-development 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/48a342-none/
https://www.growingup.ie/
https://www.esri.ie/publications/growing-up-in-ireland-health-and-physical-development
https://www.esri.ie/publications/growing-up-in-ireland-health-and-physical-development
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Tábla 4.9: Freagraí na ndaltaí (i%) ar cheisteanna a bhaineann le bulaíocht i mbunscoileanna: Meán Fómhair 

2016 - Nollaig 2020 

 Tá Níl a fhios 

agam 

Níl 

Sa scoil seo tá rialacha soiléire ann a chuireann 
cosc ar dhaoine eile a ghortú trí labhairt nó trí 
ghníomh 

94.1% 4.9% 1.0% 

Táim tar éis a fhoghlaim faoi chineálacha éagsúla 
bulaíochta ar scoil 

90.6% 5.6% 3.8% 

Má tá duine éigin ag déanamh bulaíochta orm, is 
féidir liom cabhair a fháil ó mhúinteoir nó ó dhuine 
fásta eile sa scoil 

93.2% 5.2% 1.6% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 
Gné thábhachtach chun go n-éireoidh leis an bhfilleadh ar scoil tar éis COVID-19 ba ea 
folláine na ndaltaí a chur chun cinn 
 
Chuir na cáipéisí treorach a chuir an Roinn Oideachais ar fáil do scoileanna mar ullmhúchán dá 

n-athoscailt i Meán Fómhair 2020, tar éis na tréimhse nuair a bhí na scoileanna dúnta de bharr 

COVID-19, béim ar thosaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí chun tacú le folláine daltaí agus 

scoláirí. Chun tacú le folláine phobail scoile, d’fhorbair síceolaithe Sheirbhís Náisiúnta 

Síceolaíochta Oideachais na Roinne comhairle agus raon acmhainní do thuismitheoirí, do 

dhaltaí agus d’fhoirne scoile 77. 

 

Léirigh taighde a rinne an Chigireacht i dtéarma an fhómhair 2020 go raibh cur chun cinn 

folláine phobail scoile ina ghné thábhachtach den fhilleadh rathúil ar scoil i Meán Fómhair 2020. 

Shíl mórchuid na múinteoirí bunscoile (85%) go raibh scoileanna ag tacú le folláine na ndaltaí. 

Ar an dóigh chéanna, chuir tuismitheoirí in iúl leibhéil arda sástachta leis na tacaíochtaí atá ar 

fáil d’fholláine a leanaí le linn na tréimhse seo. Dheimhnigh beagnach gach dalta bunscoile 

(93%) go raibh a fhios acu an té ar chóir dul chuige má bhí cúnamh ag teastáil uathu. Le linn na 

ngrúpaí fócais a rinne cigirí le daltaí i mí Mheán Fómhair agus i mí na Samhna 2020, ba í an 

phríomhtheachtaireacht ó dhaltaí ná go raibh an scoil an-tábhachtach i dtéarmaí a gcuid folláine 

agus a sóisialú chomh maith lena gcuid foghlama.  

 

 

4.4 Príomhtheachtaireachtaí 
 
Gnóthachtáil 
 Lean daltaí na hÉireann orthu ag feidhmiú ag leibhéal ard i measúnuithe idirnáisiúnta sa 

litearthacht, sa Mhatamaitic agus san Eolaíocht. 
 

Modhanna teagaisc 
 Breathnaíodh modhanna teagaisc ar ardchaighdeán i bhformhór na gceachtanna. 

                                                  

 

77Tá na hacmhainní seo ó SNSO ar fáil ag: https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/acmhainni-follaine-snso-i-rith-covid-19/ 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/acmhainni-follaine-snso-i-rith-covid-19/
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 Tá forbairt bhreise ag teastáil maidir le pleanáil agus cleachtas chun freastal ar an raon 
cumais daltaí agus a meon foghlama agus ba cheart go mbeadh modhanna teagaisc níos 
gníomhaí agus leanbh-lárnaithe san áireamh ann. 

 Mar fhreagairt ar COVID-19, tá méadú suntasach tagtha ar úsáid na dteicneolaíochtaí 
digiteacha sa teagasc agus san fhoghlaim. 
 

An Measúnú 
 Cé go bhfuil feabhas tagtha ar an measúnú in go leor bunscoileanna, go háirithe i ngnéithe 

den litearthacht agus den uimhearthacht, tá dúshláin fós ann maidir le cur chun feidhme na 
gcur chuige measúnaithe.  

 Ní mór do mhúinteoirí aiseolas níos soiléire a thabhairt do dhaltaí ar a gcuid oibre agus ar 
an mbealach is fearr lena gcuid foghlama a fheabhsú, agus le cur ar a gcumas machnamh a 
dhéanamh ar a gcuid foghlama. 
 

Soláthar don Ghaeilge 
 Bhí cáilíocht na húsáide teanga i mbunscoileanna Gaeltachta agus Gaelscoileanna go 

maith ar an iomlán.  

 D’fhéadfaí fós torthaí foghlama, spreagadh agus rannpháirtíocht na ndaltaí i nGaeilge a 
fhorbairt go mór i scoileanna Béarla.  
 

Soláthar eile an churaclaim  
 In OSIE, déanann múinteoirí soláthar cothrom ionas gur féidir eolas a fháil agus scileanna a 

fhorbairt. D’fhéadfaí fós scileanna imscrúdaithe ardoird na ndaltaí a fhorbairt.  

 Tá gá le tacú le scoileanna chun an tOideachas um Fhorbairt Inbhuanaithe a thuiscint agus 
a chur chun cinn. 

 Tá torthaí dearfacha ann maidir le folláine agus forbairt tuisceana leanaí ar shábháilteacht 
phearsanta agus ar bhulaíocht in OSPS.  

 Sna hEalaíona, tá samplaí d’eispéiris foghlama taitneamhacha agus saibhre. D’fhéadfaí 
cruthaitheacht agus cumas na ndaltaí chun machnamh a dhéanamh a chur chun cinn.  
 
 

4.5 Ag breathnú chun tosaigh 
 

Modhanna teagaisc 
 Chun a chinntiú go dtugtar dúshlán leordhóthanach do gach dalta, ba chóir do mhúinteoirí a 

modhanna i leith difreála a fhorbairt tuilleadh.  

 Chun an fhoghlaim a leathnú níos faide ná sealbhú an eolais, ba chóir díriú níos mó i 
mbunscoileanna agus i scoileanna speisialta ar fhorbairt scileanna agus ar mheon dearfach 
i leith na foghlama a chothú. 

 Is gá níos mó airde a thabhairt ar fhorbairt agus ar leabú straitéisí measúnaithe scoile uile. 
Ba cheart deiseanna níos minice agus níos fearr a sholáthar do dhaltaí machnamh a 
dhéanamh ar a ndul chun cinn mar fhoghlaimeoirí.  
 

Foghlaim teanga 

 Ba cheart deiseanna na ndaltaí maidir le foghlaim agus forbairt teanga a leathnú ar 

bhealach níos comhsheasmhaí trí dheiseanna foghlama gníomhacha agus comhoibríche a 

úsáid ar fud na réimsí curaclaim uile. 

 Tá dian-tacaíocht de dhíth ar bhunscoileanna le cur ar a gcumas idirghabhálacha 

spriocdhírithe atá dúshlánach go cuí a thabhairt isteach chun gnóthachtáil, rannpháirtíocht, 

taitneamh agus inspreagadh daltaí i bhfoghlaim na Gaeilge a fheabhsú. 
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Ag foghlaim as an bpaindéim 

 Ba cheart tógáil ar an bhfoghlaim ó phaindéim COVID-19, go háirithe maidir le húsáid na 

teicneolaíochta digití chun tacú le teagasc agus foghlaim, agus le feabhas a chur ar 

chumarsáid le tuismitheoirí chun tacú lena rannpháirtíocht in oideachas a linbh. 

 Gníomhaíochtaí comhchuraclaim, traschuraclaim agus seach-churaclaim 
 Is gá iniúchadh a dhéanamh ar an dóigh ar féidir an Creat Curaclaim Bunscoile a chur i 

bhfeidhm ar bhealach a chuireann ar chumas scoileanna soláthar gníomhaíochtaí 

éifeachtacha comhchuraclaim agus traschuraclaim do dhaltaí a leathnú agus a leabú.  

 Tá gá le tacaíocht níos córasaí a thabhairt do scoileanna agus iad ag soláthar 

gníomhaíochtaí seach-churaclaim. Tá sé seo i bhfianaise acmhainn na ngníomhaíochtaí 

seo chun tacú le forbairt shóisialta agus mhothúchánach na ndaltaí agus chun eispéiris 

foghlama agus forbairt scileanna a leathnú lasmuigh den churaclam. 
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Caibidil 5 - Cáilíocht an teagaisc agus na 

foghlama in iar-bhunscoileanna 

Príomheolas 

Comhthéacs 

 PISA 2018: Tá Éire sa 4ú háit as 36 tír ECFE maidir le litearthacht léitheoireachta 

 TIMSS 2019: Tá Éire ar an tír is fearr feidhmíochta san AE sa Mhatamaitic ag leibhéal 

na dara bliana 

 PISA 2018: Is lú an seans go mbeadh scoláirí iarbhunscoile in Éirinn ag úsáid fearas 

digiteacha sa seomra ranga ná scoláirí i dtíortha forbartha eile. 

 Leanadh den Chreat don tSraith Shóisearach a leathadh amach i scoileanna 

 Dúnadh scoileanna ar feadh tréimhsí fada de bharr phaindéim COVID-19 

 

Cigireachtaí agus tuarascálacha 

 Teagasc: Go maith nó go han-mhaith i 92% de chigireachtaí 

 Foghlaim: Go maith nó go han-mhaith i 90% de chigireachtaí 

 An measúnú: Go maith nó go han-mhaith i 71% de chigireachtaí 

 Deiseanna cainte agus plé: Go maith nó go han-mhaith i 71% de chigireachtaí 

 Ag freastal ar an raon riachtanas foghlama: Éifeachtach i 64% de na ceachtanna a 

breathnaíodh le linn cigireachtaí gan réamhfhógra agus i 73% de na ceachtanna a 

breathnaíodh le linn cigireachtaí fógartha 

 Timpeallacht foghlama: Ardchaighdeán i 85% de na ceachtanna 

 Bhí an fhoghlaim go maith nó go han-mhaith i 76% de chigireachtaí na Gaeilge, i 

gcomparáid le 87% de chigireachtaí Béarla agus 91% de chigireachtaí na 

Matamaitice. 

 Suirbhéanna ar scoláirí le linn meastóireachtaí scoile uile 

o Mheas 63% de scoláirí go raibh a gcuid ranganna suimiúil 

o Thuairiscigh 54% de scoláirí go raibh úsáid rialta á baint as an teicneolaíocht 

dhigiteach sna ceachtanna 

o D’aontaigh 63% de scoláirí gur labhair múinteoirí leo faoi bhealaí chun a gcuid 

foghlama a fheabhsú 

 

Roinnt príomhtheachtaireachtaí 

 Tá an teagasc agus an fhoghlaim in iar-bhunscoileanna ar ardchaighdeán 

 Tá spás ann chun torthaí a fheabhsú do scoláirí níos cumasaí 

 Tá deiseanna breise ag teastáil ó scoláirí chun a bheith ag foghlaim le chéile 

 Is féidir Gaeilge a fhoghlaim ar bhealach níos fearr trí rannpháirtíocht níos gníomhaí 

le tascanna agus gníomhaíochtaí cruthaitheacha spreagúla 

 

 

  



135 

 

5.1 Réamhrá 
 

Cuirtear príomhthorthaí na gcigireachtaí a rinneadh in iar-bhunscoileanna ó Mheán Fómhair 

2016-Nollaig 2020 i láthair sa chaibidil seo. Le linn na tréimhse seo, neadaíodh go maith An 

Straitéis Náisiúnta chun Litearthacht agus Uimhearthacht Páistí agus Daoine Óga a Fheabhsú, 

a tugadh isteach in 2011, agus bunaíodh spriocanna nua in 2017. Leanadh ar aghaidh le 

tionscnamh céimniúil na Sraithe Sóisearaí nua, a tugadh isteach in 2014. 

Mar gheall ar COVID-19 agus de réir na comhairle sláinte poiblí, dúnadh iar-bhunscoileanna 

gan fógra ar an 13 Márta 2020 agus níor athosclaíodh iad go dtí Lúnasa/Meán Fómhair 2020. 

Le linn na tréimhse dúshlánaí Márta-Meitheamh 2020, tugadh faoi obair leitheadach sna hiar-

bhunscoileanna le hidirghabháil an churaclaim agus le foghlaim na scoláirí a éascú sna 

scoileanna, trí fhoghlaim dhigiteach go príomha. Chomhoibrigh bainistíocht na scoileanna agus 

na múinteoirí le socruithe leasaithe do scoláirí na Sraithe Sóisearaí agus na 

hArdteistiméireachta nuair nach bhféadfaí na Scrúduithe Stáit a eagrú mar a bhí beartaithe i mí 

an Mheithimh 2020. Rinne na scoileanna measúnú scoil-bhunaithe do scoláirí na Sraithe 

Sóisearaí in áit na scrúduithe deireanacha. Chomhoibrigh múinteoirí agus bainistíocht na 

scoileanna leis an Roinn Oideachais le marcanna measúnaithe a bhailiú agus a mhodhnú do 

phróiseas na nGrád Ríofa a bhunaigh an tAire Oideachais do scoláirí Ardteisteiméireachta. 

Ghlac na scoileanna chomh maith leis an dúshlán mór a bhain le hathoscailt agus le cinntiú go 

bhféadfadh an teagasc agus an fhoghlaim leanúint ar aghaidh le linn na srianta leanúnacha 

sláinte poiblí i Meán Fómhair go Nollaig 2020.  

Tarraingíonn an chaibidil seo ar shonraí a bailíodh le linn cigireachtaí fógartha, lena n-áirítear 

meastóireachtaí scoile uile (MSU), bainistíocht, ceannaireacht agus foghlaim (MSU-BCF) agus 

cigireachtaí ábhair. Tarraingíonn sé freisin ó shonraí a bailíodh le linn cigireachtaí 

teagmhasacha, nach mbíonn fógartha go hiondúil agus ina ndéantar breathnóireacht ar 

theagasc agus ar fhoghlaim le linn lá scoile i roinnt ceachtanna le linn lá scoile. Ó Mheán 

Fómhair 2016 go Márta 2020, rinneadh cigireacht ar 6,288 ceacht le linn cigireachtaí MSU-BCF, 

agus rinneadh cigireacht ar 4,807 ceacht le linn cigireachtaí ábhair. Rinne cigirí meastóireacht 

chomh maith ar chaighdeán an teagaisc agus na foghlama agus rinne idirghabhál le scoláirí 

maidir lena bhfoghlaim i 2,530 ceacht le linn cigireachtaí teagmhasacha. I ngach breithniú ar 

cheacht, cuireadh béim mhór ar cháilíocht an eispéiris foghlama do na scoláirí a mheasúnú. 

Baineadh leas sa chaibidil seo chomh maith as rannpháirtíocht chomhairleach na Cigireachta le 

scoileanna agus ar thaighde a rinne an Chigireacht ar eispéireas an chianteagaisc agus na 

cianfhoghlama ó mhí Márta 2020 go Meitheamh 2020 nuair a bhí na scoileanna dúnta. Bhí 

cinntí ann chomh maith ó thaighde Cigireachta ar chomh maith is a bhí scoileanna ag feidhmiú 

ó Mheán Fómhair-Nollaig 2020 nuair a athosclaíodh na scoileanna. 

Léiríonn cinntí na cigireachta go raibh an cháilíocht fhoriomlán teagaisc agus foghlama in Iar-

bhunscoileanna de chaighdeán ard. Bhí na torthaí tosaigh maidir le forfheidhmiú leasú na 

Sraithe Sóisearaí dearfa freisin. Mar sin féin, chinn na cigirí go raibh scóip chun foghlaim na 

scoláirí a fheabhsú trí níos mó soláthair a dhéanamh le haghaidh cainte, díospóireachta agus 

comhfhoghlama. Le linn na gcigireachtaí chomh maith aithníodh an gá a bhí ann faisnéis 

mheasúnaithe a fheabhsú mar bhonn eolais don teagasc agus don fhoghlaim i seomraí ranga 

agus i scoileanna. 

 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8e5d15-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8e5d15-none/
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5.2 Teagasc, foghlaim agus measúnú 

5.2.1 Cláir 

Tá forbairtí dearfacha ar chleachtais seomra ranga mar thoradh ar chur i bhfeidhm 
leanúnach Chreat na Sraithe Sóisearaí; beidh comhroinnt na ndea-chleachtas i measc 
múinteoirí mar phríomhfhachtóir chun móiminteam a choinneáil 
 

Ar cheann de na hathruithe ba mhó ar oideachas iar-bhunscoile thar an tréimhse atá clúdaithe 

sa tuarascáil seo bhí cur i bhfeidhm leanúnach Creat na Sraithe Sóisearaí, agus na 

sonraíochtaí ábhair éagsúla á gcur i bhfeidhm ar bhonn céimneach. Leis na sonraíochtaí ábhair 

go léir bunaithe anois, is maith an t-am é le hamharc ar chuid de na torthaí atá ag teacht chun 

cinn ó chigireachtaí maidir le tionchar fheidhmiú an chreata ar chleachtais seomra ranga agus 

pleanála. 

Léiríonn torthaí na cigireachta go bhfuil obair ghrúpa i bhfad níos forleithne sna ceachtanna. 

Fáiltítear roimh an bhforbairt seo mar is féidir le hobair ghrúpa foghlaim níos gníomhaí, 

teagmháil níos doimhne le hábhar, agus feabhsú scileanna comhoibrithe a éascú. Chun cur leis 

an dul chun cinn go dtí seo, mhol cigirí do mhúinteoirí agus do ranna ábhar i gcuid mhaith de na 

scoileanna a chinntiú go ndearnadh pleanáil agus machnamh cúramach ar úsáid na grúpoibre 

chun a chinntiú go raibh sí ag teacht go soiléir le cuspóirí na gceachtanna. 

Cé go raibh an ghluaiseacht i dtreo cur chuige ‘príomhscileanna’ do theagasc agus d’fhoghlaim 

le feiceáil in go leor ceachtanna, thuairiscigh cigirí gur minic a dhírigh intinní foghlama na 

gceachtanna ar an ábhar a bhí le seachadadh, seachas ar na príomhscileanna follasacha 

teagaisc. Chomh maith leis sin, i bpleananna áirithe a bhí curtha ar fáil ag ranna ábhar díríodh 

ar inneachar a chlúdach seachas ar na torthaí foghlama a bhí beartaithe. 

Thug cigirí faoi deara go raibh dul chun cinn suntasach déanta ag múinteoirí maidir le húsáid an  

fhéinmheasúnaithe agus an phiarmheasúnaithe ag scoláirí i gceachtanna na Sraithe Sóisearaí. 

Cuireann na cleachtais seo ar chumas na scoláirí an dul chun cinn atá á dhéanamh acu a 

mheas go réadúil agus is mór an chabhair iad sna chéad chéimeanna eile foghlama a bhíonn 

acu. Le tógáil air seo, tá sé tábhachtach go gcuimsíonn na múinteoirí múineadh follasach na 

scileanna measúnaithe agus samhaltú na mbreithiúnas cáilíochta ina gcleachtas sa seomra 

ranga. Thug na cigirí faoi deara go raibh cleachtas an-mhaith forbartha sa réimse seo in ábhair 

áirithe. Beidh comhroinnt an tsaineolais ar fud na ranna ábhar mar phríomhfhachtóir, mar sin, i 

bhforbairt bhreise an chleachtais sa réimse seo. 

Tá cumasú na scoláirí chun coincheapanna a fhoghlaim, agus a dhaingniú i gcomhthéacsanna 

nua tábhachtach mar aidhm sna hathruithe i modheolaíochtaí a gcuirtear béim orthu i 

gcuraclam leasaithe na Sraithe Sóisearaí. Tá sé tábhachtach chomh maith an fhoghlaim a chur 

i bhfeidhm ar an mbealach seo má tá a gcumas iomlán le baint amach ag scoláirí i measúnuithe 

rang bhunaithe (MRB). Dá bhrí sin, ní mór do mhúinteoirí a bheith an-chúramach agus tascanna 

oiriúnacha á ndearadh acu a bheidh le críochnú ag na scoláirí. 

Tugadh faoi deara freisin go bhféadfaí dearadh ionchuimsitheach fíor-rathúil a neartú go mór trí 

chleachtas comhoibríoch níos mó agus níos mó saineolais a chomhroinnt idir múinteoirí mar 

shampla, trí phróiseas pleanála roinn an ábhair. Cé gur léir go bhfuil an cleachtas comhoibríoch 

maidir le pleanáil roinn ábhair ag forbairt i gcónaí, chinn na cigirí gur minic a bhí ailíniú iomlán in 

easnamh idir torthaí foghlama, oideolaíocht, critéir ratha, tascanna measúnaithe agus aiseolas. 

https://ncca.ie/ga/an-tsraith-shóisearach/creat-don-tsraith-shóisearach/


137 

 

Le feabhas a chur ar an ailíniú seo i bpleannáil roinn ábhair, ba cheart go mbeadh níos mó 

tacaíochta ag múinteoirí aonair agus iad ag dearadh tascanna dá gceachtanna.  

Le linn phaindéim COVID-19, chuaigh formhór na scoileanna ar aghaidh chuig ardáin 

chomónta, aonair dhigiteacha ar fud na seomraí ranga agus tháinig forbairt shuntasach ar 

scileanna digiteacha na múinteoirí agus na scoláirí, ag léiriú gnéithe tábhachtacha scileanna i 

gCreat na Sraithe Sóisearaí go minic. Beidh sé tábhachtach tógáil ar an rath seo sna blianta atá 

romhainn. 

Cé gur chuir páirtithe leasmhara éagsúla in aghaidh leathnú amach tosaigh na Sraithe 

Sóisearaí, múinteoirí ina measc, le himeacht ama tá aiseolas níos dearfa ag teacht as 

eispéireas na Sraithe Sóisearaí i gcleachtas. Chuir COVID-19 srianta gan iarraidh ar 

mhodheolaíochtaí teagaisc, mar shampla obair ghrúpa. Thuairiscigh pairtnéirí oideachais 

athrú ginearálta meoin, ámh, agus aitheantas níos mó do luach an chur chuige teagaisc, 

foghlama agus measúnaithe atá á chur chun cinn sa tSraith Shóisearach. 

Luaigh cigirí fadhbanna a bhain leis an iomarca measúnaithe le linn na Sraithe Soisearaí i roinnt 

scoileanna. Le MBAnna curtha le féilire na scoile, bhí deis ag scoileanna athmhachnamh a 

dhéanamh ar a gcur chuige iomlán i leith an mheasúnaithe. Cé gur thapaigh go leor an deis 

seo, i roinnt scoileanna bhí an MBA mar bhreis ar chóras measúnaithe a bhí dian cheana féin, 

agus dírithe go minic ar mheasúnuithe suimitheacha uair sa téarma. Agus muid ag teacht slán ó 

COVID-19, is ceart do scoileanna an deis a thapú le machnamh a dhéanamh ar a gcur chuige 

foriomlán i leith an mheasúnaithe. Ba cheart a chur san áireamh agus an machnamh seo á 

dhéanamh an gá atá le spás a dhéanamh don mheasúnú leanúnach gan ualach na 

measúnuithe suimitheacha ró-mhinic. 

Is gné rathúil de sholáthar na Sraithe Sinsearaí í an Idirbhliain i gcónaí 

Tá an Idirbhliain ar cheann de na nuálaíochtaí is mó in oideachas na hÉireann. Cé gur bliain 

roghnach í an Idirbhliain i bhformhór na scoileanna, roghnaíonn níos mó ná seachtar scoláirí as 

deichniúr an clár a dhéanamh. 

Feidhmíonn an Idirbhliain mar dhroichead idir an tSraith Shóisearach agus an tSraith 

Shinsearach agus tugann sí deis do scoláirí taithí a fháil ar réimse leathan imeachtaí 

oideachais, lena n-áirítear taithí oibre, le linn bliana gan scrúduithe foirmiúla a bheith i gceist. 

Cuirtear na cláir le chéile ag leibhéal na scoile, laistigh de na treoirlínte a d’fhorbair an Roinn in 

2006, agus tá siad bunaithe ar chur chuige il-leibhéil. Bíonn éagsúlacht in inneachar gach gné 

den chlár idir scoileanna ag brath ar shuíomh, ar líon na scoláirí atá rannpháirteach agus ar 

rochtain ar ghníomhaíochtaí comhchuraclaim agus seach-churaclaim.  

Bhain dúshlán ar leith leis an Idirbhliain mar gheall ar dhúnadh na scoileanna in 2020 agus na 

srianta a cuireadh ar ghníomhaíochtaí comhchuraclaim agus seach-churaclaim de dheasca  

COVID-19. Bhí deacrachtaí ar leith ag scoláirí taithí oibre a fháil, ceann de chroí-

ghíomhaíochtaí na hIdirbhliana do mhórán scoláirí. B’éigean do scoileanna a gcláir a oiriúnú 

agus tugadh treoir dóibh ón Roinn chun tacú leo é seo a dhéanamh i gcomhthéacs COVID-19.  

Go déanach in 2016, chuir an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) tús 

le hathbhreithniú ar oideachas na Sraithe Sinsearaí. Díríodh i gcuid den athbhreithniú seo ar 

chonairí agus solúbthacht sa tSraith Shinsearach a fhiosrú, agus na cineálacha eispéireas 

foghlama ar mhaith le múinteoirí, scoláirí agus tuismitheoirí a fheiceáil. Sainaithníodh 

láidreachtaí iomadúla na hIdirbhliana le linn an athbhreithnithe, lena n-áirítear deiseanna 

luachmhara do scoláirí dul in aibíocht agus forbairt go pearsanta agus an réimse leathan ábhar 
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agus eispéireas foghlama atá ar fáil. Feictear gur clár é atá ionchuimsitheach do réimse leathan 

buanna agus inniúlachtaí.  

Tá líon na ndaoine a roghnaíonn an Ardteistiméireacht Fheidhmeach cothromaithe; tá gá 
le tuilleadh taighde ar thorthaí na scoláirí atá ag déanamh staidéir ar chlár na 
hArdteistiméireachta Feidhmí 

Tá an clár An Ardteistiméireacht Fheidhmeach (ATF) ina rogha i gcónaí a bhaineann tuairim is 

3,000 scoláire leas as gach bliain ar thosú dóibh sa chúigiú bliain. Cé go raibh athruithe beaga i 

nglacadh an chláir ó bhliain go bliain ó 2016, níl aon treocht shoiléir, méadú nó laghdú, le 

feiceáil sa chodán de scoláirí a roghnaíonn an clár ATF. Ach ón nglacadh is mó de 7.3% in 

2004, ní raibh sa ghlacadh in 2016 agus 2017 ach 5% de chohórt scoláirí na Sraithe Sinsearaí78. 

Cuireann an ATF réimse níos éagsúla de mhodhanna measúnaithe ar fáil do scoláirí agus 

dá réir sin ligeann sé do scoláirí a gcuid eolais agus scileanna a léiriú ar bhealaí éagsúla. 

Scaiptear an measúnú san ATF thar an tréimhse dhá bhliain, rud a laghdaíonn brú ar scoláirí sa 

scrúdú deiridh. Cé go bhfuil an clár á dhéanamh faoi láthair ag roinnt scoláirí ar dócha go 

mbeadh an Ardteistiméireacht bhunaithe ródhúshlánach dóibh, d’fhéadfadh na modheolaíochtaí 

agus modhanna measúnaithe a úsáidtear san ATF a bheith luachmhar do gach scoláire. 

Léiríodh sa taighde a rinne an An Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI) in 

201979, cé gur labhair scoláirí agus tuismitheoirí go fabhrach faoin gcur chuige measúnaithe 

leanúnaigh a ghlactar san ATF, léirigh roinnt eile imní mar gheall ar an stiogmaa shamhlaítear 

leis an gclár agus an mothú go raibh siad scartha amach ó scoláirí eile sa scoil. Tá sé 

méadaithe mar gheall ar na srianta a bhíonn i mórán scoileanna a chuireann cosc ar scoláirí 

ATF ábhar amháin nó eile den chlár bunaithe Ardteistiméireachta a ghlacadh. Mar shampla, ní 

dhéanann ach mionlach an-bheag de scoláirí ATF an Mhatamaitic san Ardteistiméireacht, cé 

gur riachtanas iontrála é i mórán clár oideachais tríú leibhéil agus i bpostanna. Is ábhar imní eile 

é easpa réimse leathan deiseanna dul chun cinn do scoláirí ATF san ardoideachas. Cuirfear 

deis thábhachtach ar fáil le tabhairt faoin éagothroime seo sa leasú ar an tSráith Shinsearach 

atá ar na bacáin. Ag an am céanna, beidh sé tábhachtach freisin a chinntiú go gcoimeádtar na 

cineálacha cur chuige níos leithne don teagasc, don fhoghlaim agus don mheasúnú a úsáidtear 

faoi láthair leis an ATF agus go gcuirfear ar fáil iad do raon níos leithne scoláirí, agus ioncuimsiú 

agus rannpháirtíocht iomlán na scoláirí uile á gcur chun cinn. Léirigh sonraí ó shuirbhé na 

Cigireachta ar thuismitheoirí sa chéad leath de 2020 gur éirigh líon suntasach scoláirí ATF as a 

gcuid foghlama le linn thréimhse tosaigh an dúnadh scoileanna, i gcomparáid le scoláirí eile sa 

tSraith Shinsearach. 

5.2.2 Teagasc agus Foghlaim 

 

Bhí cáilíocht an teagaisc agus na foghlama go maith nó go han-mhaith sa chuid ba mhó 
de na hiar-bhunscoileanna. 

In iar-bhunscoileanna, le linn na tréimhse ó Mheán Fómhair 2016 go Márta 2020, chinn na cigirí 

go raibh cáilíocht fhoriomlán an teagaisc go maith nó an-mhaith i 92% de na cigireachtaí (Tábla 

5.1). Aithníodh go raibh sé sásúil i 7% de na cigireachtaí agus ní ba lú ná sásúil i ní ba lú ná 1% 

                                                  

 

78 An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (2017) Plépháipéar, Clár na hArdteistiméireachta Feidhmí. Ar fáil 
ag: https://ncca.ie/en/resources/leaving-certificate-applied-discussion-paper/ 
79 Smyth, E., McCoy, S. and Banks, J. (2019) Student, Teacher and Parent Perspectives on Senior Cycle Education. Ar fáil 
ag: https://www.esri.ie/publications/student-teacher-and-parent-perspectives-on-senior-cycle-education 

https://ncca.ie/ga/an-tsraith-shinsearach/cláir-agus-príomhscileanna/an-ardteistiméireacht-fheidhmeach/
https://ncca.ie/en/resources/leaving-certificate-applied-discussion-paper/
https://www.esri.ie/publications/student-teacher-and-parent-perspectives-on-senior-cycle-education
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de na cigireachtaí. Ar an gcaoi chéanna, bhí cáilíocht fhoriomlán na foghlama ar ardchaighdeán 

freisin; aithníodh go raibh sé go maith nó an-mhaith i 90% de na cigireachtaí, sásúil i 9.3% de 

na cigireachtaí agus ní ba lú ná sásúil i mbeagán ní ba mhó ná 1% de na cigireachtaí.  

Tábla 5.1: Cáilíocht an teagaisc agus na foghlama in iar-bhunscoileanna: Meán Fómhair 2016-Nollaig 2020  

 Cáilíocht fhoriomlán an teagaisc 

(%) 

Cáilíocht fhoriomlán na foghlama 

(%) 

An-mhaith 33.6% 31.6% 

Maith 58.8% 58.0% 

Sásúil 7.0% 9.3% 

Measartha 0.6% 1.1% 

Lag 0.0% 0.0% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

Bhí cur chuige an teagaisc go maith nó go han-mhaith i dtromlach na gceachtanna 

Baineann múinteoirí éifeachtúla úsáid as raon leathan modheolaíochtaí atá oiriúnach don 

chuspóir foghlama agus do riachtanais agus cumais éagsúla na scoláirí. Spreagann an cur 

chuige seo freagairt shubstaintúil ó scoláirí, éascaíonn sé teagmháil dhomhain le scoláirí agus 

spreagann sé rannpháirtíocht thairbheach na scoláirí. Ar deireadh thiar, cruthaíonn teagasc den 

chineál seo cothromaíocht níos fearr idir ionchur an mhúinteora agus na scoláirí.  

Aimsíodh go raibh modhanna teagaisc go maith nó an-mhaith i 74% de na ceachtanna a 

breathnaíodh le linn cigireachtaí gan réamhfhógra agus in 76% de na ceachtanna a 

breathnaíodh le linn cigireachtaí a bhí fógartha (Tábla 5.2). Aimsíodh go raibh siad sásúil in 

20% de na ceachtanna a breathnaíodh le linn cigireachtaí gan réamhfhógra agus i 19% de na 

ceachtanna a breathnaíodh le linn cigireachtaí fógartha. Aimsíodh go raibh cur chuige teagaisc 

ní ba lú ná sásúil i 5.5% de na ceachtanna a breathnaíodh le linn cigireachtaí gan réamhfhógra 

agus i 5.9% de na ceachtanna a breathnaíodh le linn cigireachtaí fógartha. Ina gcuid freagraí ar 

shuirbhéanna cigireachta a riaradh le linn meastóireachtaí scoile uile – bainistíocht, 

ceannaireacht agus foghlaim (MSU-BCF), d’aontaigh 83% de thuismitheoirí go raibh an teagasc 

go maith i scoil a bpáiste, agus níor aontaigh ach 69% de na scoláirí leis seo. Léirigh an toradh 

seo chomh tábhachtach is atá sé aiseolas a lorg go rialta ó scoláirí maidir le cáilíocht a n-

eispéireas foghlama. Thabharfadh aiseolas mar seo tacaíocht do scoileanna le hoiriúnú a 

dhéanamh ar a soláthar le freastal níos fearr ar riachtanais agus stíleanna éagsúla a gcuid 

scoláirí. 

Tábla 5.2: Cáilíocht an teagaisc agus na foghlama in iar-bhunscoileanna: Meán Fómhair 2016 - Nollaig 2020 

Modhanna teagaisc Cigireachtaí gan réamhfhógra Cigireachtaí fógartha (%) 

An-mhaith 38.3% 37.9% 

Maith 36.0% 38.0% 

Sásúil 19.8% 18.6% 

Measartha 5.2% 4.8% 

Lag 0.7% 0.7% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 
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Tá gá le béim níos mó ar phlé sa seomra ranga agus ar fhoghlaim chomhoibríoch in iar-
bhunscoileanna 

Chinn cigirí gur gá do mhúinteoirí béim bhreise níos comhleanúnaí a chur ar dhíospóireacht 
ranga agus ar fhoghlaim chomhoibríoch. Cé gur luaigh na cigirí go raibh úsáid ní ba mhó á 
bhaint ag múinteoirí as obair ghrúpa sa tSraith Shóisearach, léirigh a gcinntí go bhfuil níos mó 
dul chun cinn ag teastáil le cinntiú go mbíon deiseanna maithe ag scoláirí comhoibriú le linn 
ceachtanna. 

Le linn cigireachtaí gan réamhfhógra, bhí deiseanna cainte agus díospóireachta go maith nó go 

han-mhaith i 71% de na ceachtanna (Tábla 5.3). Bhí scóip ann le haghaidh deiseanna foghlama 

níos fearr do scoláirí trí chaint agus díospóireacht i ní ba mhó ná an ceathrú cuid (29%) de na 

ceachtanna. 

Tábla 5.3: Deiseanna a sholáthar do scoláirí le foghlaim trí chaint agus trí phlé in iar-bhunscoileanna: Meán 

Fómhair 2016 - Nollaig 2020 

Tugtar deis do scoláirí foghlaim trí chaint agus plé  

(cigireachtaí gan réamhfhógra) 

Céatadán 

An-mhaith 37.3% 

Maith 34.1% 

Sásúil 20.4% 

Measartha 6.2% 

Lag 2.0% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

Léiríonn cinntí ó chigireachtaí gan réamhfhógra go bhfuil deiseanna comhoibríocha foghlama 

maithe nó an-mhaith ag scoláirí lena gcomhscoláirí i 64% de na ceachtanna (Tábla 5.4). Cé go 

raibh soláthar sásúil déanta i 24% de na ceachtanna, ní raibh deiseanna comhoibríocha na 

scoláirí lena gcomhscoláirí sásúil sa 12% eile de na ceachtanna. I bhfreagraí ar shuirbhéanna 

cigireachta a reachtáladh le linn mestóireachta ar an scoil uile, d’aontaigh 81% de na scoláirí go 

láidir nó go han-láidir go bhfaigheann siad deiseanna chun a bheith ag obair le scoláirí eile ina 

ranganna (Tábla 5.5). D’easaontaigh beagnach 10% de scoláirí nó d’easaontaigh siad go láidir 

gurb amhlaidh a bhí, agus dúirt 9% nach raibh a fhios acu.  

Tar éis athoscailt na scoileanna i mí Mheán Fómhair 2020, thug mionlach suntasach (43%) de 

na múinteoirí iar-bhunscoile a ghlac páirt i suirbhé Cigireachta i mí na Samhna 2020 le fios go 

raibh siad in inmhe dul ar aghaidh ag soláthar deiseanna dá gcuid scoláirí chun a bheith ag 

obair le chéile le linn ceachtanna. Ar an gcaoi chéanna, thuairiscigh scoláirí a ghlac páirt i 

ngrúpaí fócais leis an gCigireacht, i mí na Samhna 2020 chomh maith, go raibh ní ba lú 

deiseanna comhoibríocha agus praiticiúla foghlama á soláthar dóibh agus go raibh tionchar 

diúltach aige seo ar a n-eispéiris fhoghlama.  

Tugann na cinntí cónasctha seo le fios go bhfuil scóip fhairsing ann le soláthar comhoibríoch a 

leathnú amach i ranganna agus na bearta scaradh sóisialta a bhaineann le COVID-19 á maolú.  
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Tábla 5.4: Cur ar chumas scoláirí oibriú i gcomhar le chéile in iar-bhunscoileanna: Meán Fómhair 2016 - Nollaig 

2020 

Cumasaítear scoláirí chun obair go comhoibríoch 

(Cigireachtaí gan réamhfhógra) 

Céatadán 

An-mhaith 34.5% 

Maith 29.9% 

Sásúil 23.7% 

Measartha 8.4% 

Lag 3.5% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

Tábla 5.5: Faigheann scoláirí deiseanna chun a bheith ag obair le scoláirí eile ina ranganna Meán Fómhair 

2016 - Nollaig 2020 

Faighim deiseanna chun a bheith ag obair le scoláirí eile i mo chuid 

ranganna 

(Suirbhéanna scoláirí: meastóireachtaí scoile uile) 

Céatadán 

Aontaím go láidir 25.2% 

Aontaím 55.5% 

Níl a fhios agam 8.9% 

Ní aontaím 8.5% 

Easaontaím go láidir 1.9% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

Tá aird agus feabhsú ag teastáil go leanúnach chun freastal ar innealúchtaí éagsúla na 
scoláirí 
 

Ceann de phríomhscileanna an teagaisc is ea riachtanais agus stíleanna éagsúla scoláirí a 

aithint agus freagairt dá réir do na riachtanais agus do na stíleanna sin ar an gcaoi is oiriúnaí. 

Glacann múinteoirí éifeachtacha cur chuige idirdhealaithe ina gcuid teagaisc trína gcur chuige 

teagaisc, nó luas nó ábhar an cheachta, a choigeartú chun freastal ar riachtanais éagsúla na 

scoláirí. 

Le linn na tréimhse 2016 go 2020, chinn na cigirí go raibh gá le feabhsúcháin sa mhéid is a 

dhéanann múinteoirí freastal go héifeachtúil ar riachtanais na scoláirí éagsúla. Bhí an difreáil go 

maith nó an-mhaith i 64% de na ceachtanna a breathnaíodh ar fud cigireachtaí bunscoile gan 

réamhfhógra (Tábla 5.6). Bhí deiseanna le haghaidh tuilleadh forbartha ar chur chuige 

idirdhealaithe sna 36% eile de na ceachtanna, agus mheas cigirí go raibh an cleachtas sásúil i 

27% de na ceachtanna agus ní ba lú ná sásúil i 9.7% de na ceachtanna. I gcigireachtaí 

fógartha, fuarthas go raibh tacaíocht ionranga do riachtanais foghlama na scoláirí a raibh 

dúshláin acu i ngnéithe dá gcuid foghlama go maith nó an-mhaith i 73% de na cásanna i 

suíomhanna ranga príomhshrutha. Aithníodh go raibh sé sásúil i 20% de na cigireachtaí agus ní 

ba lú ná sásúil i 6.5% de na cigireachtaí. Chomh maith le freastal ar riachtanais na scoláirí a 
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mbaineann dúshláin le gnéithe dá bhfoghlaim, léiríonn cinntí na cigireachta gur gá do 

mhúinteoirí chomh maith a chinntiú go dtugtar dúshláin chuí do scoláirí a bhfuil cumas 

eisceachtúil acu i ngnéithe den churaclam. Léirítear na torthaí seo sna torthaí measúnaithe 

idirnáisiúnta den Clár um Measúnú Idirnáisiúnta Mac Léinn (PISA) 2018, áit a fuarthas amach 

nach raibh ach comhréir meánach de ghnóthachtálaithe arda san Eolaíocht agus céatadán i 

bhfad ní b’ísle de scoláirí ardfheidhmíochta sa Mhatamaitic in Éirinn, i gcomparáid leis an meán 

ar fud thíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE). Ní mór do 

mhúinteoirí soláthar a dhéanamh freisin do scoláirí sárchumasacha, agus b’fhéidir go mbeadh 

cuir chuige difriúla foghlama de dhíth ar chuid acu ar bhonn laethúil sa seomra ranga 

príomhshrutha. Is ceart do scoileanna agus do mhúinteoirí contanam tacaíochta, creat 

grádaithe measúnaithe agus idirghabhála a bheadh dírithe ar réitigh80, a úsáid d’fhonn 

riachtanais na scoláirí seo a aithint, agus pleanáil chuí a dhéanamh le haghaidh 

idirghabhálacha gearra agus fad-téarmacha de réir mar is infheidhme. 

 

Tábla 5.6: Cáilíocht na difreála agus na tacaíochta ionranga do riachtanais foghlama in iar-bhunscoileanna: 

Meán Fómhair 2016 - Nollaig 2020 

 Is léir go bhfuil difreáil ann 

(Cigireachtaí gan réamhfhógra) 

Úsáid tacaíochta sa seomra 

ranga do riachtanais 

foghlama 

(Cigireachtaí fógartha) 

An-mhaith 27.8% 37.3% 

Maith 35.8% 36.0% 

Sásúil 26.7% 20.2% 

Measartha 7.6% 5.5% 

Lag 2.1% 1.0% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

Ba léir leibhéil arda taitnimh agus spreagtha sna ceachtanna 

Aimsíodh go raibh leibhéil taitnimh agus spreagtha na scoláirí go maith nó an-mhaith in 80% de 

na ceachtanna a breathnaíodh le linn cigireachtaí fógartha iar-bhunscoile. Mar sin féin, ina 

bhfreagraí ar shuirbhéanna cigireachta a riaradh le linn MSU-BCF, ní raibh na scoláirí féin 

chomh dearfach céanna; ní raibh ach 64% de na scoláirí a d’aontaigh nó a d’aontaigh go láidir 

gur bhain siad sult as freastal ar na ranganna agus níor aontaigh ach 63% go raibh a gcuid 

ranganna suimiúil (Tábla 5.7). Mar a dúradh cheana, cuireann an cinneadh seo béim ar an ngá 

atá le haiseolas a fháil go rialta ó scoláirí maidir lena n-eispéiris foghlama. 

  

                                                  

 

80 An Roinn Oideachais (2007) Riachtanais Speisialta Oideachais Contanam Tacaíochta. Ar fáil ag 
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/d6606a-none/  

https://www.oecd.org/pisa/
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/d6606a-none/
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Tábla 5.7: Dearcadh na scoláirí iar-bhunscoile ar a gcuid ranganna: Meán Fómhair 2016 - Nollaig 2020 

 Taitníonn mo chuid ranganna 

liom 

Bíonn ranganna suimiúla 

agam 

Suirbhéanna scoláirí: Cigireachtaí MSU- BCF 

Aontaím go láidir 9.9% 10.8% 

Aontaím 54.5% 51.7% 

Níl a fhios agam 17.2% 17.5% 

Ní aontaím 14.9% 15.8% 

Easaontaím go láidir 3.5% 4.2% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

I bhformhór na gcásanna, bhí cáilíocht na timpeallachta foghlama i seomraí ranga iar-
bhunscoile go maith nó go han-mhaith 

Aimsíodh go raibh cáilíocht na timpeallachta foghlama go maith nó an-mhaith in 85% de na 

ceachtanna a breathnaíodh le linn cigireachtaí a bhí fógartha (Tábla 5.8). Chinn na cigirí go 

raibh sé sásúil i 12% de na ceachtanna agus ní ba lú ná sásúil i 2.8% de na ceachtanna. 

Rinneadh tagairt go minic sna tuarascálacha cigireachta do ról tábhachtach na timpeallachta 

foghlama i neartú scileanna cumarsáide cainte na scoláirí. Sa chomhairle a cuireadh ar 

mhúinteoirí maidir leis seo cuireadh béim ar an ngá atá le tuilleadh forbartha a dhéanamh ar an 

timpeallacht foghlama chun díospóireachtaí agus comhráite comhoibríocha a spreagadh i 

ngrúpaí beaga agus sa rang iomlán (i.e. “rang cainte”) le cothromaíocht idir ionchur an 

mhúinteora agus rannpháirtíocht na scoláirí. 

Le linn phaindéim COVID-19 tháinig athrú drámatúil ar an timpeallacht foghlama do scoláirí 

agus an fhoghlaim ag aistriú go timpeallacht ar líne ar feadh tréimhse fhada. Pléitear torthaí na 

suirbhéanna ar thuismitheoirí agus ar scoláirí a rinneadh sa tréimhse seo i gCaibidil 10. Léiríonn 

siad gur éirigh thar barr le go leor scoláirí i gcásanna ina raibh múinteoirí agus scoileanna in 

ann a gcleachtais a oiriúnú go tapa. Ach nochtadh fadhbanna móra maidir le cothromas 

rochtana ar an fhoghlaim ar líne mar gheall ar thosca soch-eacnamaíocha agus eile. 

Tábla 5.8: Cáilíocht na timpeallachta foghlama in iar-bhunscoileanna: Meán Fómhair 2016 - Nollaig 2020 

Cáilíocht na timpeallachta foghlama 

(Cigireachtaí fógartha) 

Céatadán 

An-mhaith 47.0% 

Maith 38.3% 

Sásúil 11.9% 

Measartha 2.4% 

Lag 0.4% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 
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5.2.3 Úsáid na teicneolaíochta digití 

Roimh an bpaindéim COVID-19, léirigh suirbhéanna idirnáisiúnta agus cigireachtaí gur lú 
an úsáid a bhí á baint ag scoláirí Éireannacha ná ag scoláirí i dtíortha eile as an 
teicneolaíocht dhigiteach sa seomra ranga 
  

Léiríonn torthaí ó PISA 201881 gur lú an seans go n-úsáidfeadh scoláirí iar-bhunscoile in Éirinn 

gléasanna digiteacha sa seomra ranga ná scoláirí i dtíortha eile na hEagraíochta Um Chomhar 

agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE). Chomh maith leis sin, thuairiscigh scoláirí Éireannacha a 

ghlac páirt i staidéar PISA, nuair a bhí fearais dhigiteacha in úsáid i gceachtanna, go raibh siad 

in úsáid den chuid ba mhó ag an múinteoir. Thuairiscigh PISA gurb é tuairim na bpríomhoidí go 

raibh sé seo amhlaidh mar gheall ar easpa rochtana leordhóthanaí ar thacaíocht nó cúnamh 

teicniúil, ar fhearais agus ar leathanbhanda agus easnamh i leibhéil scileanna na múinteoirí. 

 

Léirigh torthaí PISA sa phatrún a d’eascair as cinntí cigireachta a rinneadh roimh an bpaindéim 

COVID-19. Léirigh cinntí na cigireachta chomh maith nach raibh úsáid na teicneolaíochta digití 

ina gné rialta de cheachtanna. I gcigireachtaí gan réamhfhógra, thuairiscigh cigirí go raibh úsáid 

na teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide (TFC) go maith nó go han-mhaith i 72% de na 

ceachtanna inar breathnaíodh úsáid TFC (Tábla 5.9). D’fhreagair díreach ní ba mhó ná leath 

(54%) de na scoláirí i suirbhéanna cigireachta go raibh deiseanna acu TFC a úsáid go rialta ina 

gceachtanna (Tábla 5.10). Níor aontaigh mionlach suntasach (34%) gur úsáid siad TFC go 

rialta ina gceachtanna.  

Tábla 5.9: Éifeachtúlacht úsáid TFC i gceachtanna in iar-bhunscoileanna: Meán Fómhair 2016 - Nollaig 2020 

Baineadh leas éifeachtúil as TFC sa cheacht a breathnaíodh 

(Cigireachtaí gan réamhfhógra) 

Céatadán 

An-mhaith 36.6% 

Maith 35.3% 

Sásúil 20.3% 

Measartha 4.6% 

Lag 3.2% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 
  

                                                  

 

81 Is tionscadal de chuid na hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE) an Clár um Measúnú 
Idirnáisiúnta Mac Léinn (PISA). Gach trí bliana, déanann PISA cumas scríbhneoireachta, matamaitice agus eolaíochta daoine 
15 bliana d’aois, agus na scileanna atá acu le tabhairt faoi fhíordhúshláin an tsaoil, a mheas. 

https://www.oecd.org/pisa/
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Tábla 5.10: Minicíocht úsáid TFC ag scoláirí le linn ranganna in iar-bhunscoileanna: Meán Fómhair 2016 - 

Nollaig 2020 

Bainimid úsáid rialta as TFC inár gcuid ranganna 

(suirbhéanna scoláirí i gcigireachtaí MSU-BCF) 

Céatadán 

Aontaím go láidir 21.9% 

Aontaím 32.0% 

Níl a fhios agam 11.7% 

Ní aontaím 21.7% 

Easaontaím go láidir 12.7% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

Le linn phaindéim COVID-19, d’éirigh scoileanna ní ba chumasaí in úsáid na 
teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide chun teagasc agus foghlaim a éascú 

Mar gheall ar an ngá a bhí ann bogadh go dtí foghlaim ar líne go tapa nuair a cuireadh iallach ar 

scoileanna dúnadh mar gheall ar an bpaindéim sa chéad leath de 2020, tháinig athrú suntasach 

ar úsáid na scoileanna as teicneolaíocht faisnéise agus chumarsáide (TFC) sa teagasc agus 

san fhoghlaim. Go ginearálta, rinne iar-bhunscoileanna iarrachtaí suntasacha foghlaim ar líne a 

chur ar fáil do scoláirí sa tréimhse ó Mhárta go Meitheamh 2020. In go leor cásanna, tugadh 

tacaíocht do mhúinteoirí trí acmhainní ar líne agus forbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) a chuir 

an tSeirbhís Tacaíochta Gairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) ar fáil. Mar atá luaite i gcuid eile den 

tuarascáil seo, rinneadh iarrachtaí fearais TFC a chur ar fáil do scoláirí agus chuir múinteoirí 

réimse ceachtanna ar fáil ar líne.  

Ba mhór an difríocht leis an dóigh ar éirigh leis na hiarrachtaí seo ar fud na scoileanna agus i 

measc na scoláirí: mar a tharla in go leor tíortha, bhí deacrachtaí ag scoláirí áirithe in Éirinn ina 

gcuid foghlama sa timpeallacht ar líne. D’fhoghlaim scoileanna agus múinteoirí in Éirinn ón 

eispéireas seo áfach. Bhí sé suntasach gur léirigh torthaí taighde na Cigireachta le príomhoidí ó 

Dheireadh Fómhair-Samhain 2020 gur éirigh iar-bhunscoileanna ní ba chumasaí le linn 

phaindéim COVID-19 maidir le húsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha i dteagasc agus i 

bhfoghlaim, agus thuairiscigh a lán príomhoidí go bhfuil na teicneolaíochtaí digiteacha 

neadaithe anois i gcleachtais churaclaim agus measúnaithe. D'aontaigh beagnach gach 

múinteoir iar-bhunscoile a ghlac páirt i suirbhé Cigireachta i mí Dheireadh Fómhair 2020 gur 

bhain siad úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha i ngach ceacht nó gach lá. Bhí scoláirí a ghlac 

páirt i ndíospóireachtaí grúpa leis na cigirí i mí na Samhana 2020 dearfach faoin méadú in 

úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha ag a múinteoirí chun tacú lena bhfoghlaim. Chuireadar 

fáilte roimh sholúbtacht agus luas a scoileanna agus a múinteoirí agus mholadar iad as cur 

chuige digiteach foghlama a ghlacadh. Mar sin féin, dúirt roinnt scoláirí gur mhaith leo go 

mbainfí níos mó úsáide as deiseanna foghlama digiteacha ina ranganna agus go ndéanfaí 

tuillleadh forbartha orthu.  
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5.2.4 Measúnú 

 
Tá scóip ann feabhas a chur ar cháilíocht an aiseolais a thugtar do scoláirí ar a gcuid 
oibre 
 

Bhí cáilíocht fhoriomlán an mheasúnaithe go maith nó go han-mhaith i 71% de na cigireachtaí 

(Tábla 5.11). Ach ní raibh sé ach sásúil i 26% de na scoileanna agus ní ba lú ná sásúil i 2.7% 

díobh.  

Tábla 5.11: Cáilíocht fhoriomlán an mheasúnaithe in iar-bhunscoileanna: Meán Fómhair 2016 - Nollaig 2020 

Cáilíocht fhoriomlán an mheasúnaithe 

(cigireachtaí fógartha agus gan réamhfhógra) 

Céatadán 

An-mhaith 18.8% 

Maith 52.6% 

Sásúil 25.9% 

Measartha 2.6% 

Lag 0.1% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

Nuair a bhí an measúnú ní ba lú ná go maith, ba mhinic a bhí cáilíocht an aiseolais a thug na 

scoláirí ar a gcuid oibre ina shaincheist lárnach. Bhí scóip ann freisin le húsáid ní ba mhó a 

bhaint as ceisteanna oscailte agus d’ord ní b’airde i gceachtanna. I scoileanna áirithe, bhí gá le 

cleachtais mheasúnaithe fhoirmitheacha a neadú ar fud na scoile, agus an cleachtas ab fhearr 

a chomhroinnt go gníomhach i measc múinteoirí maidir leis seo. Bhí na cinntí seo le feiceáil i 

bhfreagaí na scoláirí ar shuirbhéanna cigireachta inar aontaigh 63% de na scoláirí leis an 

ráiteas go labhraíonn na múinteoirí leo faoin gcaoi lena bhfoghlaim a fheabhsú agus inar 

easaontaigh 20% gur mar seo a bhí an cás (Tábla 5.12).  
 

Tábla 5.12: Labhraíonn múinteoirí le scoláirí faoin gcaoi ar féidir leo a gcuid foghlama a fheabhsú: Meán 

Fómhair 2016 - Nollaig 2020 

Labhraíonn múinteoirí liom faoin gcaoí ar féidir liom mo 

chuid foghlama a fheabhsú 

(Suirbhéanna scoláirí: Cigireachtaí MSU-BCF) 

Céatadán 

Aontaím go láidir 19.4% 

Aontaím 43.3% 

Níl a fhios agam 16.6% 

Ní aontaím 17.3% 

Easaontaím go láidir 3.4% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 
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I bhformhór na n-ábhar, tá líon méadaitheach scoláirí ag déanamh na scrúduithe stáit ag 
an ardleibhéal 

Is forbairt shuntasach i bhformhór na n-ábhar é go bhfuil codán na scoláirí a dhéanann 

scrúduithe stáit ag an ardleibhéal sa tSraith Shóisearach agus sa tSraith Shinsearach ag 

méadú. Cé go raibh céatadán na scoláirí a roghnaigh an t-ardleibhéal le linn phróiseas na 

nGrád Ríofa agus na nGrád Creidiúnaithe in 2020 agus 2021 i bhfad ní b’airde ná mar a bhí sna 

blianta roimhe seo, bhí méadú ag teacht ar líon na scoláirí a ghlac leis an ardleibhéal bliain ar 

bhliain. Chuir straitéisí éagsúla faoi stiúir na Roinne, lena n-áirítear na straitéisí Eolaíochta, 

Teicneolaíochta, Innealtóireachta agus Matamaitice (ETIM) agus Digiteach, leis an dul chun 

cinn ina leith seo trí chaighdeáin a bhunú ar féidir le scoileanna a ndul chun cinn a thomhas ina 

gcoinne thar na hilréimsí cleachtais. 

Cé gur cheart an treocht aníos i líon na scoláirí a roghnaíonn an ardleibhéal a cheiliúradh, ba 

chóir a thabhairt faoi deara nach féidir le treocht dá leithéid leanúint ar aghaidh ar feadh 

tréimhse éiginnte. Tá an gnáthleibhéal ina rogha lánchuí do mhórán scoláirí i gcónaí. Cé go 

bhfuil sé faoin scoil agus faoi na tuismitheoirí i gcónaí scoláirí a chur ar an eolas agus 

gnóthachtáil ard a spreagadh, is ceart go mbeadh riachtanais an scoláire ina bhonn treorach i 

gcónaí sa chinneadh deiridh faoi leibhéal an staidéir. 

 

5.3 Soláthar ábhar in iar-bhunscoileanna 
 

Tá an curaclam atá ar fáil in iar-bhunscoileanna comhdhéanta de réimse ábhar agus cúrsaí 

gearra, chomh maith le heispéiris foghlama eile. Sa chuid eile den chaibidil seo, sainaithnítear 

treochtaí ginearálta agus fiosraítear cinntiú sonracha cigireachta agus measúnaithe go mion.  

5.3.1 Béarla 

Tuairiscíonn na cigirí ardchaighdeán i múineadh agus i bhfoghlaim an Bhéarla 
 

Le linn na tréimhse ó Mheán Fómhair 2016 go Nollaig 2020, thuairiscigh cigirí láidreachtaí 
iomadúla i múineadh an Bhéarla agus tá fianaise mhaith ann go bhfuil caighdeáin an-mhaith á 
mbaint amach ag scoláirí san ábhar. De réir na dtreochtaí ginearálta, léiríonn sonraí ó 
scrúduithe stáit sa tréimhse 2016 go 2020 méadú seasta i roghnú an Bhéarla ardleibhéil sa 
tSraith Shóisearach agus sa tSraith Shinsearach (Tábla 5.13). Cuireadh céad scrúdú Chomisiún 
na Scrúduithe Stáit (CSS) ar shonraíocht nua na Sraithe Sóisearaí ar siúl in 2017 mar ar 
cuireadh deireadh le rogha an bhonnleibhéil. 

 
Tábla 5.13: Líon na scoláirí a ghlac an scrúdú Béarla san Ardteistiméireacht agus sa tSraith Shóisearach: 2016-

2020 

 Ardteistiméireacht An tSraith Shóisearach 

Bliain Ard-
leibhéal 

Gnáth-
leibhéal 

Iomlán na 
nIarrthóirí 

Ard-
leibhéal 

Gnáth-
leibhéal 

Bonn-
leibhéal 

Iomlán na 
nIarrthóirí 

2020 74.1% 25.9% 56,588 N/BH* gan bheith 
ar fáil 

gan bheith 
ar fáil 

gan bheith 
ar fáil 

2019 73.5% 26.5% 54,694 80.6% 19.4% gan bheith 
ar fáil 

63,619 
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2018 72.2% 27.8% 53,036 79.0% 21.0% gan bheith 
ar fáil 

61,898 

2017 71.6% 28.4% 54,138 79.1% 20.9% gan bheith 
ar fáil 

60,991 

2016 68.1% 31.9% 53,708 75.4% 22.7% 1.9% 59,716 

Foinse: Coimisiún na Scrúduithe Stáit 

* Mar thoradh ar phaindéim COVID-19, cuireadh scrúduithe na Sraithe Sóisearaí 2020 ar ceal. 

 

Bhí torthaí dearfa ann maidir le litearthacht scoile uile 
 

Chinn na cigirí go raibh cáilíocht fhoriomlán an teagaisc go maith nó an-mhaith i 94% de na 

cigireachtaí ábhair ar an mBéarla. Bhí cáilíocht fhoghlaim na scoláirí i mBéarla go maith nó go 

han-mhaith in 87% de na cigireachtaí ábhair. Bhí torthaí maithe ann maidir le pleananna 

feabhsúcháin scoile uile don litearthacht in iar-bhunscoileanna. Mhol na cigirí na ranna ábhair 

as comhoibriú ar straitéisí aitheanta litearthachta scoile uile agus as gníomhartha a chuimsiú ina 

bpleananna roinne. I measc na tráchtaireachta dearfa i dtuarascálacha ar chigireacht ábhair an 

Bhéarla ar ghníomhaireachtaí comh-churaclaim agus tras-churaclaim a thacaíonn leis an 

litearthacht bhí tagairt do thiomantas na múinteoirí i leith eispéireas na scoláirí ar scileanna 

lasmuigh den seomra ranga a fhairsingiú trí ghníomhaíochtaí ar nós comórtas náisiúnta, 

ceardlanna scríbhneoireachta cruthaitheacha, agus cuairteanna ar amharclanna agus 

pictiúrlanna. Tugadh moladh ar leith d’fhorbairt agus do chothabháil leabharlanna scoile a thug 

spreagadh dearfa don léitheoireacht ar son pléisiúir. 

 

Dheimhnigh tuarascálacha áirithe múineadh follasach fhorbairt an fhoclóra, go minic trí 

théarmaíocht thábhachtach a shainaithint. Moladh na deiseanna a tugadh do scoláirí páirt a 

ghlacadh i dtascanna breisithe scríbhneoireachta. Ar an iomlán, bhí fianaise ann go raibh 

múinteoirí ag tabhairt aiseolais rialta fhorbarthaigh ar thascanna scríofa na scoláirí mar mhodh 

le tacú le forbairt na scoláirí. 

Is ceart níos mó tosaíochta a thabhairt d’fhorbairt foclóra agus don litearthacht ó bhéal 

Ceann de na moltaí rialta a bhí sna tuairiscí Béarla ná go gcuirfí deiseanna níos minice ar fáil 

chun stór focal na scoláirí a leathnú. Rinneadh tagairt ar leith d’fhobairt foclóra i gcás scoláirí 

nárbh é an Béarla a gcéad teanga. Cuireadh béim i dtéamaí coitianta sna tuarascálacha ar an 

ngá atá le tuilleadh forbartha a dhéanamh ar litearthacht bhéil na scoláirí. Tugadh aird ar leith ar 

thábhacht na díospóireachta agus na cainte trialaí a spreagadh i measc scoláirí agus ar 

thuairimí a roinnt idir scoláirí mar mhodh le rannpháirtíocht níos doimhne le téacsanna a 

spreagadh. 

Thacódh léiriú na múinteoirí den phróiseas scríbhneoireachta le feabhsúcháin bhreise in 
obair scríofa na scoláirí 

Sainaithníodh an gá atá le múinteoirí an próiseas scríbhneoireachta a léíriú arís agus arís eile. 

Luadh luach eiseamláirí de shaothar na múinteoirí agus na scoláirí mar bhealach le tacú le 

feabhsúcháin i saothar scríofa na scoláirí agus rinneadh naisc fhollasacha le Bailiúchán 

Téacsanna na Sraithe Sóisearaí 82maidir leis seo. 

                                                  

 

82 Tiomsaíonn na mic léinn cnuasach dá dtéacsanna i seánraí éagsúla thar am agus roghnaíonn siad dhá phíosa le cur faoi 
bhráid don mheasúnú suimitheach. 
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D'éirigh go han-mhaith le scoláirí Éireannacha sa Chlár um Measúnú Idirnáisiúnta Mac 
Léinn 

Foilsíodh na torthaí le haghaidh scoláirí Éireannacha i gClár um Measúnacht Idirnáisiúnta Mac 

Léinn (PISA) 201883, agus chomhdhearbhaigh siad na torthaí dearfa sna tuarascálacha 

cigireachta ar ábhar an Bhéarla. D’fheidhmigh scoláirí in Éirinn os cionn an mheáin sa 

litearthacht léitheoireachta, agus tá feidhmíocht na scoláirí Éireannacha sa litearthacht 

léitheoireachta ar na cinn is airde i gcónaí ar fud thíortha na hEagraíochta um Chomhar agus 

Forbairt Eacnamaíochta (ECFE) agus an Aontais Eorpaigh (AE), agus rangú sa 4ú háit as 36 tír 

ECFE. Is fiú a lua go raibh feidhmíocht na scoláirí baineanna in Éirinn i bhfad ní b’airde ná a 

gcomhdhaltaí fireanna i litearthacht PISA sa dreas PISA seo. 

5.3.2 An Ghaeilge 

Léirigh cigireachtaí Gaeilge go raibh cáilíocht an teagaisc agus na foghlama go maith nó 
go han-mhaith sa chuid ba mhó de bhunscoileanna. Bhí sí i bhfad ní b’ísle ná na 
caighdeáin a baineadh amach i gcroí-ábhair eile, áfach 
 

I gcigireachtaí ábhair na Gaeilge i rith na tréimhse atá clúdaithe ag an tuarascáil seo, aithníodh 

go raibh cáilíocht fhoriomlán an teagaisc go maith i 71% de na scoileanna a ndearnadh 

cigireacht orthu agus an-mhaith i 7.9% de na scoileanna. 68% agus 7.9% na 

figiúirí comhfhreagracha a bhí ann don fhoghlaim. Is mór an difríocht atá idir na figiúirí seo áfach 

agus na figiúirí comhfhreagracha don Bhéarla agus don Mhatamaitic mar a raibh cáilíocht 

fhoriomlán an teagaisc go maith nó go han-mhaith ní b’airde ná 90% sa dá ábhar agus mar a 

raibh cáilíocht fhoriomlán na foghlama go maith nó go han-mhaith i ní ba mhó ná 86% sa dá 

ábhar. 

 

Is údar misnigh é an t-ardú réidh sa chodán de scoláirí a dhéanann Gaeilge ag an 
ardleibhéal don Ardteistiméireacht 
 

Tá méadú mall ach réidh ar ghlacadh na Gaeilge ardleibhéil i scrúduithe stáit le blianta beaga 

anuas agus faoi láthair tá díreach faoi bhun 50% de soláirí ag déanamh Gaeilge Ardleibhéil sa 

tSraith Shinsearach (Tábla 5.14). Tá an codán de scoláirí a dhéanann Gaeilge bhonnleibhéil sa 

tSraith Shinsearach ag laghdú go réidh chomh maith. Is údar misnigh iad na treochtaí seo. 

Tábla 5.14: Líon an scoláirí a ghlac an scrúdú Gaeilge san Ardteistiméireacht agus sa tSraith Shóisearach 

2016-2020 

 Ardteistiméireacht Teastas Sóisearach 

 Ard-

leibhéal 

Gnáth-

leibhéal 

Bonn-

leibhéal 

Iomlán na 

nIarrthóirí 

Ard-

leibhéal 

Gnáth-

leibhéal 

Bonn-

leibhéal 

Iomlán na 

nIarrthóirí 

2020 49.7% 47.4% 2.9% 49,733 N/BH* gan 

bheith 

ar fáil 

gan 

bheith 

ar fáil 

gan bheith 

ar fáil 

2019 47.9% 46.2% 5.9% 48,334 58.8% 39.2% 2.0% 55,859 

                                                  

 

83 Is tionscadal de chuid an ECFE an Clár um Measúnú Idirnáisiúnta Mac Léinn (PISA). Gach trí bliana, déanann PISA cumas 
scríbhneoireachta, matamaitice agus eolaíochta daoine 15 bliana d’aois, agus na scileanna atá acu le tabhairt faoi 
fhíordhúshláin an tsaoil, a mheas. 
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2018 47.9% 45.9% 6.2% 46,750 57.9% 40.1% 2.0% 54,382 

2017 46.2% 47.1% 6.7% 47,833 57.7% 40.4% 1.9% 53,838 

2016 42.6% 50.0% 7.4% 47,211 56.7% 41.0% 2.3% 52,560 

Foinse: Coimisiún na Scrúduithe Stáit 

* Mar thoradh ar phaindéim COVID-19, cuireadh scrúduithe na Sraithe Sóisearaí 2020 ar ceal. 

 

Cé gur thug cigirí faoi deara go raibh an Ghaeilge in úsáid ag múinteoirí go ginearálta le 
linn na gceachtanna, bhí éagsúlacht shuntasach sa chleachtas maidir le deiseanna 
úsáide na Gaeilge ag scoláirí 
 

Go ginearálta, mhol na cigirí an úsáid a bhain múinteoirí as an nGaeilge agus i roinnt 

tuarascálacha rinneadh tagairt do thiomantas na múinteoirí an Ghaeilge a úsáid mar sprioc-

theanga i ngach idirghabháil le scoláirí le linn ceachtanna Gaeilge. Ach rinneadh an moladh go 

minic sna tuarascáilacha cigireachta ábhair go raibh gá le méadú agus forbairt mhór a 

dhéanamh ar dheiseanna na scoláirí chun an Ghaeilge a labhairt, chun obair agus idirghníomhú 

trí Ghaeilge, agus chun a raibh foghlamtha acu a chur in iúl. I gcásanna áirithe, luaigh na cigirí 

go raibh an iomarca úsáide á baint as aistriúchán go Béarla mar uirlis teagaisc. Cé gur 

aithníodh go minic i dtuairiscí an úsáid a baineadh as modheolaíochtaí foghlama gníomhacha, i 

gcásanna in ar tugadh deiseanna do scoláirí idirghníomhú le chéile trí obair bheirte, obair 

ghrúpa agus gníomhaíochtaí eile ranga uile, dúirt cigirí nár thug  cuid de na gníomhaíochtaí seo 

deiseanna  do scoláirí an Ghaeilge a úsáid ar bhonn bríoch. Chuir na cigirí béim ar an ngá atá 

le tascanna agus gníomhaíochtaí spreagúla ceachta a sholáthar, mar shampla díospóireacht 

oscailte maidir le cúrsaí reatha agus réimsí spéise eile, áit a mbeadh gá do na scoláirí 

cumarsáid a dhéanamh le chéile trí Ghaeilge.  

Tá gá le difreáil níos éifeachtúla i múineadh na Gaeilge maidir le riachtanais agus cumais 
na scoláirí aonair 
 

I dtuarascálacha cigireachta ábhair, chuir cigirí béim ar an ngá atá le difreáil níos éifeachtúla i 

múineadh na Gaeilge maidir le riachtanais agus cumais scoláirí aonair. Leag na cigirí béim ar 

leith ar an ngá tacaíocht agus scafall imleor a chur ar fáil do na scoláirí ar fad agus iad ag 

sealbhú na teanga ag céimeanna éagsúla dá gcuid foghlama. Léirigh cigirí freisin an gá atá le 

tascanna a dhifreáil do na foghlaimeoirí is cumasaí sa Ghaeilge chun dúshlán cuí a thabhairt 

dóibh agus tacú leo san fhoghlaim ag leibhéal níos airde. Tuairiscíodh freisin gur réimsí le 

feabhsú iad spriocanna foghlama, critéir ratha do cheachtanna agus tascanna obair bhaile a 

roinnt, agus eiseamláirí teanga a sholáthar.  

 

Bhí tacaíocht don Ghaeilge mar theanga bheo ag leibhéal na scoile uile go maith nó go 
han-mhaith i dtromlach na scoileanna; bhí scóip ann chun na deiseanna a thapú d’fhonn 
úsáid a bhaint as úsáid na Gaeilge san idirbhliain 
 

Is inmholta go raibh tacaíocht mhaith nó an-mhaith don Ghaeilge ag leibhéal na scoile uile de 

réir go leor tuairiscí cigireachta. Thug cigirí faoi deara gur thacaigh go leor scoileanna le cur 

chun cinn na Gaeilge mar theanga bheo trí shraith imeachtaí Gaeilge scoilbhunaithe nó 

seachtracha, chomh maith le rannpháirtíocht scoláirí i raon comórtas Gaeilge lena n-áirítear 

Seachtain na Gaeilge, Scléip, Gaeilge 24, Gaelbhratach , Díospóireachtaí Ghael Linn , agus 

Oireachtas na Gaeilge . Thuairiscigh tuarascálacha áirithe go raibh próifíl ard ag an nGaeilge sa 

scoil agus rinneadh tagairt do thograí ar nós grúpaí labhartha Gaeilge a bheith bunaithe sa scoil 

ina dtagann scoláirí le chéile chun Gaeilge a labhairt go neamhfhoirmeáilte. Ní féidir béim 

https://snag.ie/
https://www.gael-linn.ie/ga/deiseanna-usaide/scl%C3%A9ip-gael-linn-(com%C3%B3rtas-tallainne)/78-23/
https://cnag.ie/en/schools/events/gaeilge24.html/
https://gaelbhratach.ie/en/
https://www.gael-linn.ie/en/events/d%C3%ADosp%C3%B3ireachta%C3%AD-u%C3%AD-chadhain/78-7/
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rómhór a chur ar an ngá atá le taithí a bheith ag na scoláirí ar an nGaeilge mar theanga bheo, 

cibé acu sa scoil nó sa phobal agus tugtar aitheantas agus moladh d’obair na scoileanna chun 

an teanga a chur chun cinn lasmuigh den seomra ranga. 

 

San Idirbhliain tá deis ag na scoileanna idirghabháil a dhéanamh le foghlaim na scoláirí ar 

bhealaí éagsúla agus réimse de dheiseanna ilghnéitheacha spreagúla foghlama a sholáthar 

dóibh sa scoil féin agus níos faide ó bhaile. Ach ba léir ó chigireachtaí ábhar ar an nGaeilge 

nach raibh an deis á tapú ag roinnt scoileanna chun bealaí leis an nGaeilge a chur i láthair mar 

theanga bheo do scoláirí a thriail i rith na bliana ab oiriúnaí do chur chuige mar seo. Sna 

cásanna seo, chuir na cigirí béim ar an ngá atá le hathbhreithniú a dhéanamh ar an gclár 

Idirbhliana don Ghaeilge agus é a athnuachan chun curaclam spreagúil taitneamhach a 

sholáthar don fhoghlaim teanga i rith na bliana sin.  

 

Ní mór úsáid éifeachtúil na dteicneolaíochtaí digiteacha chun foghlaim na Gaeilge a chur 
chun cinn agus tacú léna a leathnú amach 
 

Tá infheistíocht shuntasach déanta sa teicneolaíocht dhigiteach le blianta beaga anuas. Níor 

cheart an cumas atá ag teicneolaíocht dhigiteach tacú le foghlaim éifeachtach teanga, lena n-

áirítear foghlaim na Gaeilge, a mheas faoina luach. I roinnt tuarascálacha ar chigireachtaí 

ábhair na Gaeilge, thagair na cigirí go dearfach d’úsáid éifeachtúil na teicneolaíochta digití agus 

acmhainní nuálacha spéisiúla eile mar thacaíocht do shealbhú na Gaeilge agus do 

rannpháirtíocht na scoláirí. Ach chuir na cigirí béim chomh maith ar an ngá atá le méadú mór a 

dhéanamh ar úsáid agus ar raon na n-acmhainní digiteacha cuí, go háirithe mar bhealach chun 

foghlaim na scoláirí a chur i gcomhthéacs comhaimseartha d’fhonn a gcuid spéise a mhúscailt. 

 

Ní mór feabhas mór a chur ar straitéisí measúnaithe agus ar phleanáil éifeachtúil chun 
tacú le teagasc agus foghlaim na Gaeilge 
 

Le linn na tréimhse dá dtagraíonn an tuairisc seo, léirigh torthaí na cigireachta go raibh an 

measúnú mar phríomhréimse forbartha i soláthar na Gaeilge. Léiríodh an gá atá le 

monatóireacht níos éifeachtúla ar dhul chun cinn agus ar obair bhaile na scoláirí, go háirithe 

maidir le scileanna cainte na scoláirí. Leag tuairiscí béim freisin ar an ngá atá le haiseolas 

foirmitheach éifeachtach do scoláirí ina leagtar amach a ndul chun cinn i bhfoghlaim na Gaeilge 

agus a thugann treoir shoiléir ar conas is féidir leo feabhsú. Aithníodh i dtuairiscí freisin an gá 

atá le polasaí scoile uile agus cur chuige maidir le cleachtais éifeachtacha mheasúnaithe, mar 

aon leis an luach a bhain le tuairisciú do thuismitheoirí ar shealbhú agus ar dhul chun cinn 

teanga labhartha na scoláirí. 

 

I measc na pleanála éifeachtúla a luaigh na cigirí bhí cleachtais a bhain le sonraíocht nua na 

Sraithe Sóisearaí a chur i bhfeidhm. Mhol na cigirí na cleachtais chomhoibríocha agus an cur 

chuige a ghlac múinteoirí le gníomhú leis an bpróiseas feidhmithe ach go háirithe. Ach mhol na 

cigirí feabhas a chur maidir le pleanáil ní b’éifeachtúla a dhéanamh don Ghaeilge go ginearálta, 

lena n-áirítear teimpléid choitianta a úsáid, spriocanna agus intinntí foghlama soiléire a leagan  

síos, modheolaíochta, cleachtais mheasúnaithe agus acmhainní ábhartha a chomhtháthú sna 

pleananna curaclaim. Mhol cigirí freisin go gcuirfí san áireamh straitéisí chun tuiscint na scoláirí 

orthu féin mar fhoghlaimeoirí teanga a fhorbairt agus leag siad béim ar an tábhacht a bhaineann 

le comhoibriú i measc múinteoirí maidir le cur i bhfeidhm sonraíochtaí nua na Sraithe Sóisearaí. 

I gcásanna áirithe, mhol na cigirí go mbainfí úsáid as anailís ar thorthaí scrúduithe i gcomhar le 
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próiseas féinmheasúnaithe na scoileanna le glacadh le cur chuige pleanála gnímh i leith an 

feabhsúcháin. I gcásanna eile, mhol na cigirí go gcuirfeadh na scoileanna deiseanna 

piarbhreithnithe do mhúinteoirí agus teagasc foirne chun cinn mar bhealaí chun na cleachtais is 

fearr a chomhroinnt agus a chur chun cinn. 

 

Tugadh Ciorcláin leasaithe maidir le díolúintí ó staidéar na Gaeilge isteach in 2019 
 

Tugadh ciorcláin leasaithe maidir le díolúine ó staidéar na Gaeilge isteach le cur i bhfeidhm i 

mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna meán-Bhéarla in 2019. Bhí na ciorcláin seo 

bunaithe ar aiseolas fairsing ó gheallsealbhóirí agus ar bheartas na Roinne i réimsí na teanga, 

na riachtanas speisialta oideachais agus an ionchuimsithe. Áirítear sna hathruithe tábhachtacha 

a tugadh isteach i gCiorclán 0053/2019:  

 

- méadú go 12 bhliain d’aois nó an bhliain deiridh sa bhunscoil mar an t-am is oiriúnaí 

chun iarratas ar dhíolúine ó staidéar na Gaeilge a bhreithniú, i gcás scoláirí a chláraíonn 

ó thar lear nó a athchláraíonn tar éis tréimhse trí cinn as a chéile de bhlianta thar lear 

- imeacht ó shamhail chinnte diagnóiseach go samhail riachtanas-bhunaithe ionas nach 

mbeadh gá le measúnuithe síceolaíocha agus scóir chumas chognaíacha riachtanach a 

thuilleadh le hiarratais a phróiseáil 

- na critéir litearthacht-bhunaithe a leathnú amach go scór i Léamh Focal nó i dTuiscint 

Léitheoireachta, nó Litriú ag nó faoi bhun an 10ú peircintíl  

- áis do scoláirí os cionn 18 mbliana d’aois lena n-iarratas féin a dhéanamh  

- áis fhoirmeáilte achomhairc.  

 

Mar atá leagtha amach sa Chiorclán, bhí an Roinn gafa ag am fhoilsiú na tuarascála seo le 

hathbhreithniú tosaigh ar a fheidhmiú a phleanáil. Cé go dtugann athbhreithniú tosaigh ar na 

sonraí atá ar fáil le fios gur mhéadaigh líon na ndíolúintí a tugadh ag leibhéal na hiarbhunscoile 

i gcúinsí inar tháinig na scoláirí i láthair le deacrachtaí suntasacha foghlama atá seasmhach, 

tá sé róluath le haon treocht ar leith a aithint ag an bpointe seo.  

Ní mór sonraí agus treochtaí maidir le díolúintí ó staidéar na Gaeilge ag leibhéal na 

hiarbhunscoile a mheas i gcomhthéacs oideachasúil níos leithne, lena n-áirítear an tríú leibhéal. 

Mar atá léirithe i Tuarascáil Taighde na Cigireachta: Athbhreithniú ar Bheartas agus ar 

Chleachtas maidir le Díolúintí ó Staidéar na Gaeilge (2018), is príomhspreagadh iarratas ar 

dhíolúintí ag an leibhéal iar-bhunscoile an áis le haghaidh díolúine ón nGaeilge a chuireann 

comh-ollscoileanna agus coláistí aitheanta de chuid Ollscoil na hÉireann (OÉ) ar fáil. Ní mór 

breathnú ar neamhréireachtaí idir na cúinsí agus na critéir maidir le díolúine ón nGaeilge a 

aithnítear i gciorcláin na Roinne agus treoir OÉ d’iarratasóirí84 in aon athbhreithniú atá le teacht. 

5.3.3 Matamaitic 

Tá treochtaí dearfa aitheanta ag na cigirí i gcleachtais don Mhatamaitic sa seomra ranga 

Le linn na tréimhse 2016 go 2020, tá cinntí foriomlána na gcigirí maidir le cáilíocht teagaisc 

agus foghlama na Matamaitice an-dearfa. Is léir go bhfuil cleachtais teagaisc níos idirghníomhaí 

i bhformhór na seomraí ranga mar gheall ar an gcur chuige dirithe níos mó ar an scoláire atá 

                                                  

 

84 Tá treoir maidir le hiarratas a dhéanamh chuig Ollscoil Éireann (OÉ) ar dhíolúine ón nGaeilge agus/nó ón Tríú Teanga ar 
fáil ag: http://www.nui.ie/college/docs/exemption.pdf  

https://www.gov.ie/ga/ciorclan/ciorclan-dioluinti-on-ngaeilge-iar-bhunscoileanna/
https://www.gov.ie/ga/preasraitis/56f151-record-level-of-public-interest-in-consultation-on-exemptions-from-i/
https://www.gov.ie/ga/preasraitis/56f151-record-level-of-public-interest-in-consultation-on-exemptions-from-i/
http://www.nui.ie/college/docs/exemption.pdf
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curtha chun cinn ag leasuithe ar shiollabas na matamaitice le deich mbliana anuas. Tá glacadh 

na Matamaitice ardleibhéil ag méadú go leanúnach sa tSraith Shóisearach agus sa tSraith 

Shinsearach (Tábla 5.15). Tá na pointí bónais atá ar fáil do scoláirí a dhéanann na scrúduithe 

Matamaitice ardleibhéil san Ardteistiméireacht ag tacú go leanúnach leis an treocht seo.  

 
Tá athruithe suntasacha déanta ar an gcuraclam matamaitice sa tSraith Shóisearach 
agus Shinsearach araon. 
 

Tugadh Sonraíocht Matamaitice na Sraithe Sóisearaí isteach do scoláirí céadbhliana i 

mí Mheán Fómhair 2018. Tá dhá Mheasúnú Rangbhunaithe (MRBannna) agus Tasc 

Measúnaithe ann mar chuid den sonraíocht chomh maith le scrúdú scríofa. Tá infheistíocht 

shuntasach déanta san fhorbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) do mhúinteoirí sa tSraith 

Shóisearach agus sa tSraith Shinsearach, ach go háirithe don tSraith Shóisearach tríd an 

tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (SSM). Tugadh isteach an tsonraíocht nua Feidhmchláir 

Mhatamaiticiúla don Ardteistiméireacht Fheidhmeach (LCA) i Meán Fómhair 2021 agus 

scrúdófar í den chéad uair in 2023, agus FGL á cur ar fáil faoi láthair ag an tSeirbhís um 

Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST). 

Tábla 5.15: Líon na scoláirí a ghlac an scrúdú Matamaitice san Ardteistiméireacht agus sa tSraith 

Shóisearach/Teastas Sóisearach 2016- 2020 

 Ardteistiméireacht Sraith Shóisearach / Teastas 

Sóisearach 

 Ard-

leibhéal 

Gnáth-

leibhéal 

Bonn-

leibhéal 

Iomlán na 

nIarrthóirí 

Ard-

leibhéal 

Gnáth-

leibhéal 

Bonn-

leibhéal 

Iomlán na 

nIarrthóirí 

2020 36.0% 59.4% 4.6% 56,984 N/BH* gan 

bheith 

ar fáil 

gan 

bheith 

ar fáil 

gan 

bheith ar 

fáil 

2019 33.0% 57.1% 9.9% 55,094 58.8% 36.8% 4.4% 63,669 

2018 31.5% 58.7% 9.8% 53,391 57.2% 38.5% 4.3% 61,941 

2017 30.0% 59.2% 10.8% 54,665 57.1% 38.6% 4.3% 61,032 

2016 28.0% 60.0% 12.0% 54,225 55.1% 39.9% 5.0% 59,589 

Foinse: An Coimisiún um Scrúduithe Stáit 

* Mar thoradh ar phaindéim COVID-19, cuireadh scrúduithe na Sraithe Sóisearaí 2020 ar ceal. 

 

Tá méadú ar leibhéil eispéireasacha agus thógachaíocha na foghlama sa Mhatamaitic 
 

Is ábhar dóchais iad cinntí na cigireachta maidir le cáilíocht an teagaisc agus na foghlama sa 

Mhatamaitic; chinn na cigirí go raibh cáilíocht fhoriomlán foghlama na scoláirí sa Mhatamaitic go 

maith nó go han-mhaith i 91% de na cigireachtaí ábhair. Cinneadh go raibh cáilíocht fhoriomlán 

an teagaisc go maith nó an-mhaith i 92% de na cigireachtaí seo. Díríonn tuairiscí cigireachta ar 

leibhéil na foghlama ó thaithí a fheabhsú i gceachtanna agus béim mhéadaithe ar chur chuige 

inchiallaithe maidir le tabhairt isteach coincheapa matamaitice a ligeann do scoláirí a bheith ina 

rannpháirtithe gníomhacha ina gcuid foghlama agus foghlaim a thógáil bunaithe ar a n-eispéiris. 

Aimsíodh go raibh leibhéil rannpháirtíochta na scoláirí an-ard in 83% de na ceachtanna 

matamaitice a breathnaíodh le linn cigireachtaí fógartha. Nuair a bhí rannpháirtíocht na scoláirí 

ní b’ísle, tharla sé seo go minic mar gheall ar éagothroime idir leibhéal ionchur an mhúinteora 

https://curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/Mathematics/?lang=ga-ie
https://www.curriculumonline.ie/Senior-cycle/LCA/Mathematical-Applications/
https://www.curriculumonline.ie/Senior-cycle/LCA/Mathematical-Applications/
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agus rannpháirtíocht ghníomhach na scoláirí le hábhar an cheachta. I gcásanna mar sin, 

chomhairligh na cigirí do na múinteoirí níos mó d’am an cheachta a thabhairt don fhoghlaim 

ghníomhach, rud a thabharfadh deiseanna do scoláirí comhoibriú, hipitéis a thabhairt agus 

streachailt chruthaitheach a dhéanamh. 

 

D’fhéadfaí forbairt a dhéanamh ar úsáid an mheasúnaithe mar thaca d’fhoghlaim na 
Matamaitice 
 

Fuarthas go raibh úsáid an mheasúnaithe chun tacú leis an bhfoghlaim díreach sásúil nó ní ba 

lú ná sásúil i gceathrú cuid (25%) de na ceachtanna a breathnaíodh i gcigireachtaí matamaitice. 

I gceachtanna mar sin, dúirt na cigirí go raibh gá le haiseolas breisithe foirmitheach ar shaothar 

na scoláirí, straitéisí ceistiúcháin a fhorbairt sa dóigh go mbeadh ar na scoláirí a 

smaointeoireacht a mhíniú, agus níos mó úsáide a bhaint as piarmheasúnú agus 

féinmheasúnú. Cuireadh tuilleadh béime ar an ngá atá le haiseolas breisithe foirmitheach i 

gcinntí suirbhéanna le linn phaindéim COVID-19. Tagraíodh i roinnt de na tuarascálacha 

cigireachta don ghá atá le níos mó pleanála tras-churaclaim ionas go n-aithneofaí na naisc atá 

idir an Mhatamaitic agus ábhair eile agus go n-úsáidfí iad chun deiseanna comhtháite foghlama 

a chruthú.  

Ar an iomlán, d’éirigh go han-mhaith le scoláirí Éireannacha sa Mhatamaitic i 
measúnuithe idirnáisiúnta 
 

Thug torthaí ó Treochtaí i Staidéar Idirnáisiúnta na Matamaitice agus na hEolaíochta (TIMSS) 

2019 le fios go raibh Éire mar an tír AE ab fhearr feidhmíochta sa Mhatamaitic i measc na 

scoláirí sa dara bliain. Bhí na torthaí ó PISA 2018 dearfach freisin agus thug siad le fios go 

raibh scoláirí in Éirinn i bhfad ní b’airde ná meán na hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt 

Eacnamaíochta (ECFE) i Matamaitic. Bhí ní ba lú scoláirí in Éirinn ar ghnóthachtáil íseal sa 

Mhatamaitic i gcomparáid leis an meán thar thíortha an ECFE. Mar sin féin, is fiú a thabhairt 

faoi deara go raibh céatadán i bhfad ní b’ísle de ghnóthachtálacha arda (8.2%) i gcomparáid 

leis an meán ar fud thíortha an ECFE (10.9%) mar shaintréithe d’fheidhmíocht na scoláirí ar 

Mhatamaitic PISA 2018. Leagadh béim freisin ar thearcfheidhmíocht choibhneasta na scoláirí 

ab airde gnóthachtála in Éirinn sa Mhatamaitic i Tuarascáil an Phríomhchigire a foilsíodh in 

2016.  

 

Cé gur cuireadh fáilte roimh chobhsaíocht choibhneasta scóir na scoláirí Éireannacha sa 
Chlár um Measúnú Idirnáisiúnta Mac Léinn 2018, léiríonn cuid de na torthaí go bhfuil 
dúshláin shuntasacha roimh theagasc na Matamaitice in iar-bhunscoileanna na hÉireann 
 

Rinneadh na measúnuithe PISA in 2018 go hiomlán ar líne. Míreanna den stíl thraidisiúnta a bhí 

curtha i láthair i bhfoirm dhigiteach ba ea cuid de na míreanna, agus d’éirigh go measartha 

maith le scoláirí Éireannacha iontu sin. Ach bhí míreanna teiste nua i dteist PISA a bhain leas 

as cumas na modheolaíochta ar líne chun cumas na scoláirí scileanna matamaitice a fheidhmiú 

i dtimpeallachtaí dinimiciúla fadhbréiteacha a thástáil. Ba shuntasach an rud é nach raibh 

feidhmíocht na scoláirí Éireannacha chomh maith leis na míreanna den chineál nua seo, rud a 

thug le fios go raibh sé deacair dóibh a bhfoghlaim sa mhatamaitic a chur i bhfeidhm. I 

bhfianaise a thábhachtaí atá scileanna matamaitice i réimsí a mheastar iad a bheith níos 

suntasaí ó thaobh an gheilleagair de, chomh maith le tábhacht na Matamaitice mar uirlis sa 

ghnáthshaol laethúil, ba chóir díriú ar laige choibhneasta na scoláirí Éireannacha i gcur i 

bhfeidhm coincheapa agus scileanna matamaitice i ndearadh curaclaim, in oideachas agus 

cleachtas múinteoirí, i meastóireachtaí na Cigireachta agus laistigh de scrúduithe stáit. 

https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/
https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/1b90ce-none/
https://www.oecd.org/PISA/
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5.3.4 Stair 

Thug na cigirí ardleibhéil rannpháirtíochta faoi deara i measc na scoláirí i bhformhór na 
gceachtanna staire 
 
Tugadh isteach an tsonraíocht Stair na Sraithe Sóisearaí do scoláirí na chéad bhliana in 2018 

agus rinneadh an Stair mar chroí-ábhar sa tSraith Shóisearach do gach scoláire sa chéad 

bhliain a thosaigh sa tSraith Shóisearach i Meán Fómhair 2020. Is é aidhm shonraíocht nua an 

ábhair a chur ar chumas na scoláirí an tuiscint choincheapúil, na scileanna disciplíneacha agus 

an t-eolas ar an ábhair atá riachtanach chun gníomhartha daoine san am atá caite a fhiosrú 

agus teacht ar thuiscint ar an staid dhaonna a fhorbairt. Dá réir sin, tá dualgas breise ar 

mhúinteoir staire na scoláirí a thabhairt ar thuras spreagúil foghlama a spreagann a smaointe 

agus a thugann tuiscint shoiléir dóibh ar cad as dúinn agus conas is féidir linn foghlaim ó 

cheachtanna an ama atá caite. Léiríonn cinntí na gcigirí go bhfuil cuir chuige teagaisc mar seo 

le feiceáil i gcuid mhór de na ceachtanna. Léiríonn sonraí ó scrúduithe stáit sa tréimhse 2016 

go 2020 go raibh athruithe beaga i nglacadh na Staire don Teastas Sóisearach (Tábla 5.16). 

San Ardteistiméireacht léiríonn na sonraí go bhfuil an glacadh san ardleibhéil méadaithe go 

mór. 

Tábla 5.16: Líon na scoláirí a ghlac an scrúdú Staire san Ardteistiméireacht agus sa tSraith Shóisearach: 2016-

2020 

 Stair don Ardteistiméireacht Stair don Teastas Sóisearach 

 Ardleibhéal Gnáthleibhéal Iomlán na 

nIarrthóirí 

Ardleibhéal Gnáthleibhéal Iomlán na 

nIarrthóirí 

2020 77.0% 23.0% 12,295 N/BH* gan bheith ar 

fáil 

gan bheith 

ar fáil 

2019 75.1% 24.9% 11,743 72.4% 27.6% 56,924 

2018 74.1% 25.9% 11,476 73.2% 26.8% 55,860 

2017 73.8% 26.2% 12,194 74.8% 25.2% 55,633 

2016 70.7% 29.3% 12,381 73.7% 26.3% 54,247 

Foinse: An Coimisiún um Scrúduithe Stáit 

* Mar thoradh ar phaindéim COVID-19, cuireadh scrúduithe na Sraithe Sóisearaí 2020 ar ceal. 

 

Tá forbairt le déanamh ar chleachtais dhifreálacha teagaisc agus níos mó béime le cur ar 
an Idirbhliain sa stair 
 

Chinn na cigirí go raibh cáilíocht fhoriomlán an teagaisc go maith nó an-mhaith i 96% de na 

cigireachtaí ábhair ar an Stair. 85% an figiúir comhfhreagrach a bhí ann don fhoghlaim. I 

bhformhór na gcigireachtaí, thug na cigirí idirghníomhaíocht dheimhneach fhoirmitheach faoi 

deara sna ceachtanna. Aimsíodh go raibh leibhéil rannpháirtíochta na scoláirí an-ard i 87% de 

na ceachtanna staire a ndearnadh measúnú orthu. Thug cigirí suntas freisin do theicníochtaí 

measúnaithe an-mhaith a chuidigh le scoláirí tuiscint níos fearr ar an stair a fhorbairt. Cé gur 

mhol cigirí cur chun cinn na litearthachta stairiúla i measc na scoláirí, bhí béim ar leith sna 

tuairiscí ar an tábhacht a bhaineann le comhbhá stairiúil na scoláirí a fhorbairt chun tuiscint a 

fháil ar eispéiris, ar chinntí agus ar ghníomhartha daoine san am at thart. 

 

https://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/History/
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Measadh go raibh forbairt chleachtais teagaisc a chuireann ar chumas na múinteoirí an seans 

is fearr foghlama a thabhairt do mhic léinn de gach inniúlacht níos lú ná go maith i 35% de na 

ceachtanna staire a breathnaíodh. Is údar imní é seo. Ina leithéid de cheachtanna, mhol 

tuairiscí cigireachta úsáid níos forleithne a bhaint as straitéisí teagaisc idirdhealaithe, lena n-

áirítear straitéisí foghlama comhoibríocha, chun freastal ar an raon leathan cumais sa seomra 

ranga. Moladh i mionlach suntasach de chigireachtaí staire go raibh gá le forbairt bhreise a 

dhéanamh ar an Stair san Idirbhliain, agus leagadh béim ar leith ar an tábhacht a bhaineann le 

cur chuige traschuraclaim idirdhisciplíneach a fhorbairt. Cuireann cur chuige mar seo foghlaim 

atá bunaithe níos mó ar ghníomhaíocht chun cinn, treisíonn sé scileanna taighde na scoláirí 

agus méadaíonn sé a leibhéil rannpháirtíochta. 

5.3.5 Tíreolaíocht 

Is ábhar móréilimh í an Tíreolaíocht i gcónaí sna hiar-bhunscoileanna 
 

Leis an Tíreolaíocht déantar staidéar ar thírdhreacha an domhain, ar na daoine, na háiteanna 

agus an comhshaol, agus múineadh í roimhe seo mar chroí-ábhar ag an ardleibhéal agus ag an 

ngnáthleibhéal don Teastas Sóisearach. Soláthraíonn an Tíreolaíocht ardán chun anailís a 

dhéanamh ar chúrsaí an domhain agus cumasaíonn sí daoine óga mar shaoránaigh fheasacha 

ghníomhacha. Cuireann staidéar an ábhair le cumas na scoláirí chun plé le saincheisteanna ar 

nós forbairt inmharthana, córais eacnamaíochta, bainistiú guaise agus athrú aeráide, ábhair a 

bhaineann níos mó agus níos mó leis an domhan comhaimseartha. Ó Mheán Fómhair 2018, tá 

Tíreolaíocht á tairiscint ag leibhéal comónta i gcuraclam nua na Sraithe Sóisearaí. Bhí sé le 

scrúdú den chéad uair in 2021. Ach ní fhéadfaí na scrúduithe seo a dhéanamh mar gheall ar 

phaindéim COVID-19 agus mar sin déanfar an scrúdú den chéad uair sa tsonraíocht nua i mí 

an Mheithimh 2022. Bhí éileamh ar an Tíreolaíocht mar chroí-ábhar, shuigh 58,310 an páipéar 

ag an Ardleibhéal nó ag an nGnáthleibhéal nuair a rinneadh scrúdú ar an tSraith Shóisearach 

an uair dheireanach in 2019 (Tábla 5.17). Tá an t-éileamh ar an ábhar le feiceáil sa líon ard 

iarrthóirí a leanann ar aghaidh le staidéar an ábhair don Ardteistiméireacht. I ngach ceann de 

na blianta 2016 go 2020, rinne ní ba mhó ná 23,000 scoláirí páipéar scrúdaithe na 

hArdteistiméireachta ag an ngnáthleibhéal nó ag an ardleibhéal.  

 

Tábla 5.17: Líon na scoláirí a ghlac an scrúdú Tíreolaíochta san Ardteistiméireacht agus sa tSraith Shóisearach: 

2016-2020 

Foinse: Coimisiún na Scrúduithe Stáit 

* Mar thoradh ar phaindéim COVID-19, cuireadh scrúduithe na Sraithe Sóisearaí 2020 ar ceal. 

 Tíreolaíocht na hArteistiméireachta Tíreolaíocht sa Teastas Sóisearach 

 Ardleibhéal Gnáthleibhéal Iomlán na 

nIarrthóirí 

Ardleibhéal Gnáthleibhéal Iomlán na 

nIarrthóirí 

2020 84.9% 15.1% 24,150 N/BH* gan bheith ar 

fáil 

gan bheith 

ar fáil 

2019 82.8% 17.2% 24,121 85.8% 14.2% 58,310 

2018 81.9% 18.1% 23,326 86.3% 13.7% 57,250 

2017 80.6% 19.4% 23,951 85.8% 14.2% 56,513 

2016 77.4% 22.6% 24,116 85.4% 14.6% 55,755 
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Thug na cigirí faoi deara go raibh pleanáil fhíor-éifeachtúil ann d’fhonn tacú le scoláirí de 
gach inniúlacht sa Tíreolaíocht 
 

Tógann Siollabas Tíreolaíochta na Sraithe Sinsearaí ar na príomhscileanna agus ar an eolas a 

fuarthas ó staidéar a dhéanamh ar Tíreolaíocht sa tSraith Shóisearach, agus cuirtear i láthair é i 

bhfoirm croí-réimsí staidéir agus réimsí roghnacha staidéir, le comhpháirt éigeantach 

imscrúdaithe tíreolaíochta. San áit a raibh an dea-phleanáil le feiceáil, d’úsáid múinteoirí cur 

chuige scil-bhunaithe i leith an teagaisc agus na foghlama i gceachtanna. Áiríodh sa phleanáil 

seo dea-shamplaí den difreáil i ngrúpaí de chumas measctha a chinntigh gur tugadh dúshlán 

leordhóthanach do scoláirí de gach cumas. Luadh sna tuarascálacha cigireachta chomh maith 

gur úsáid múinteoirí straitéisí éifeachtúla ceistiúcháin d’fhonn tacú le foghlaim na scoláirí a 

mheas.  

 

Bhí cáilíocht fhoriomlán an teagaisc agus na foghlama go maith nó go han-mhaith i mbeagnach 

gach cigireacht ar ábhar na tíreolaíochta. Thuairiscigh na cigirí leibhéil arda rannpháirtíochta ag 

scoláirí agus modheolaíochtaí gníomhacha teagaisc a thacaigh le foghlaim na scoláirí. Ba ghné 

dhearfa de mhórán ceachtanna úsáid TFC d’fhonn tacú le heispéiris agus torthaí dearfa 

foghlama do na scoláirí. Baineadh úsáid mhaith as léarscáileanna Scoilnet agus uirlisí 

digiteacha eile. 

 

Tugann clár rannpháirtíoch idirbhliana deis do scoláirí a scileanna fiosrúcháin a fhorbairt 
ina gceantar áitiúil. 
 

Moladh i líon beag tuarascálacha gur cheart athbhreithniú a dhéanamh ar sholáthar don 

tíreolaíocht san Idirbhliain mar nach raibh an t-ábhar á ofráil go hiomlán, nó nach raibh plean an 

ábhair á chur i bhfeidhm go hiomlán. I líon an-bheag de na tuarascálacha, ba údar imní do na 

cigirí go raibh ábhar na hArdteistiméireachta dírithe ar cheachtanna Idirbhliana. Bhí plean dea-

struchtúrtha, rannpháirtíoch ag líon suntasach de na scoileanna le haird chúramach ar fhorbairt 

scileanna tíreolaíochta. Sa chomhthéacs seo bhí an moladh coitianta ann gur cheart deiseanna 

oibre áitiúla allamuigh a fhorbairt ionas go bhféadfadh na scoláirí na scileanna a múineadh sa 

rang a chleachtadh.  

5.3.6 Eolaíocht in iar-bhunscoileanna 

Luaigh na cigirí méadú ar leibhéil eispéireasacha foghlama san eolaíocht 

 

Tá éileamh ag mic léinn i gcónaí ar Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí agus is ábhar éigeantach í i 

mórán scoileanna. Is scileanna ríthábhachtacha iad na scileanna smaointeoireachta criticiúla 

agus imscrúdaithe a chothaítear sna hábhair eolaíochta a bheidh ag gach scoláire agus iad ag 

dul i ngleic le foinsí éagsúla faisnéise a bhíonn ag teacht salach ar a chéile go minic. Tá 

ardmheas ag fostóirí ar scileanna den sórt sin freisin. Sa roinn seo breathnaítear go príomha ar 

Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí, mar ar léir an fhoghlaim eispéireasach mar threocht, a tugadh 

faoi deara chomh maith i mórán ceachtanna matamaitice. Cuireadh sonraíocht Eolaíochta na 

Sraithe Sóisearaí faoi scrúdú den chéad uair in 2019. Go dtí sin, bhí glacadh na hEolaíochta 

ardleibhéil don tSraith Shóisearach seasta (Tábla 5.18). Léiríonn sonraí ó scrúduithe stáit sa 

tréimhse 2016 go 2020 méadú suntasach i roghnú na Bitheolaíochta (Tábla 5.18), na Ceimice 

agus na Fisice ag an ardleibhéil sa tSraith Shinsearach (Tábla 5.19). 

https://curriculumonline.ie/Senior-cycle/Senior-Cycle-Subjects/Geography/
https://curriculumonline.ie/Senior-cycle/Senior-Cycle-Subjects/Geography/
https://www.scoilnet.ie/ga/
https://curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/Science/
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Tábla 5.18: Líon na scoláirí a dhéanann scrúdú i mBitheolaíocht san Ardteistiméireacht agus scrúdú in 

Eolaíocht sa tSraith Shóisearach / Teastas Sóiseacha: 2016-2020 

 Bitheolaíocht san  

Ardteistiméireacht 

Eolaíocht sa tSraith Shóisearach / 

Teastas Sóisearach 

 Ardleibhéal Gnáthleibhéal Iomlán na 

nIarrthóirí 

Ardleibhéal Gnáthleibhéal Iomlán na 

nIarrthóirí 

2020 84.9% 15.1% 34,852 N/BH* gan bheith ar 

fáil 

gan bheith 

ar fáil 

2019 79.3% 20.7% 34,109 Comhleibhéal 59,543 

2018 79.1% 20.9% 33,549 79.8% 20.2% 58,208 

2017 77.8% 22.2% 34,292 79.9% 20.1% 57,208 

2016 73.9% 26.1% 34,101 79.1% 20.9% 55,471 

Foinse: An Coimisiún um Scrúduithe Stáit 

* Mar thoradh ar phaindéim COVID-19, cuireadh scrúduithe na Sraithe Sóisearaí 2020 ar ceal. 

 
Tábla 5.19: Líon na scoláirí a ghlac an scrúdú Ceimice agus Fisice san Ardteistiméireacht agus sa tSraith 

Shóisearach: 2016 - 2020 

 Ceimic na hArdteistiméireachta Fisic na hArdteistiméireachta 

 Ardleibhéal Gnáthleibhéal Iomlán na 

nIarrthóirí 

Ardleibhéal Gnáthleibhéal Iomlán na 

nIarrthóirí 

2020 90.0% 10.0% 9,661 86.9% 13.1% 8,096 

2019 86.7% 13.3% 9,506 82.9% 17.1% 7,942 

2018 86.6% 13.4% 9,167 83.1% 16.9% 7,535 

2017 86.2% 13.8% 9,468 82.7% 17.3% 7,585 

2016 84.3% 15.7% 9,089 77.4% 22.6% 7,753 

Foinse: Coimisiún na Scrúduithe Stáit 

 

Tugadh leibhéil mhaithe rannpháirtíochta scoláirí faoi deara i ranganna praiticiúla; bhí 
tuilleadh forbartha le déanamh san aiseolas foirmitheach ar shaothar na scoláirí 
 

Rinne gach cigireacht eolaíochta ón tréimhse dá dtagraíonn an tuarascáil seo measúnú ar 

rannpháirtíocht na scoileanna leis an tsonraíocht nua Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí ar 

cuireadh tús leis i scoileanna i Meán Fómhair 2016. Chinn na cigirí go raibh cáilíocht fhoriomlán 

an teagaisc go maith nó go han-mhaith i 95% de na cigireachtaí. Bhí múinteoirí eolaíochta 

tosaithe ar mhodheolaíocht ar bhonn fiosraithe a chuimisú níos mó i gceachtanna agus 

chabhraigh sé seo le scoláirí smaoineamh go criticiúil i dtaobh coincheapa eolaíochta. 

Bhí cáilíocht fhoriomlán an mheasúnaithe san Eolaíocht go maith nó go han-mhaith i 92% de na 

cigireachtaí ábhair. Cé go raibh leibhéil arda rannpháirtíochta ag na scoláirí i ranganna 

praiticiúla, bhí gníomhaíocht na scoláirí ní ba lú go minic i gceachtanna nuair nach raibh obair 

phraiticiúil ar siúl agus nuair a bhí an t-ábhar á chur i láthair ag an múinteoir seachas é a bheith 

pléite agus anailísithe ag na scoláirí. Le linn chéimeanna luatha na sonraíochta nua, bhí cuid de 

na ceachtanna struchtúraithe mar a bhíodh, b’fhéidir, nuair a bhí an siollabas Teastas 

Sóisearaí roimhe seo i bhfeidhm. Laghdaigh minicíocht na gcur chuige seo de réir a chéile, go 

https://www.curriculumonline.ie/getmedia/f668d804-6283-4d4a-84ab-c71e5b37d198/Specification-for-Junior-Cycle-Science.pdf
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háirithe agus ní ba mhó oiliúna SSM ar fáil agus nuair a bhí sraith iomlán trí bliana den 

sonraíocht curtha i gcrích. 

 

Aimsíódh go raibh cáilíocht fhoriomlán an mheasúnaithe san Eolaíocht go maith nó go han-

mhaith in 81% de chigireachtaí eolaíochta. Nuair a bhí fadhbanna leis an measúnú, bhí siad 

amhlaidh nuair nach raibh scileanna measúnaithe rangbhunaithe (MRB), go háirithe iad sin sa 

dara MRB a bhain le scileanna taighde, in easnamh sna ceachtanna. Comhroinneadh Gnéithe 

Cáilíochta a rinne An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) le haghaidh 

cruinnithe Athbhreithniú Foghlaim agus Measúnú Ábhair (SLAR)85 go minic leis na scoláirí. Mar 

sin féin, aithníodh aiseolas foirmitheach ar conas a d’fhéadfadh scoláirí a gcuid oibre a 

fheabhsú mar réimse ina bhféadfaí cleachtas a fhorbairt tuilleadh. Sainaithníodh freisin straitéisí 

ceistiúcháin, piarmheasúnú agus cruthú cothromaíochta níos fearr idir measúnú foirmitheach 

agus suimitheach mar réimsí a bhfuil gá le feabhas a chur orthu san Eolaíocht. 

 

D’éirigh go maith le scoláirí Éireannacha i ngnéithe eolaíochta de mheasúnuithe 
idirnáisiúnta 
 

Léiríonn torthaí ó PISA 2018 go raibh scoláirí in Éirinn i bhfad ní b’airde ná meán na 

hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE) san Eolaíocht, agus go raibh i 

bhfad ní ba lú de scoláirí ísealfheidhmíochta in Éirinn i gcomparáid leis an meán thar thíortha an 

ECFE. 

 

Tugtar le fios i dtorthaí TIMSS 2019, cé go raibh feidhmíocht na scoláirí in Éirinn ní b’fhearr ná 

scoláirí in 23 tír, go raibh meánscóir eolaíochta i bhfad ni b’airde i seacht dtír ná mar a bhí in 

Éirinn. 

 

Cé go raibh feidhmíocht na hÉireann in PISA 2018 agus TIMSS 2019 dearfa den chuid is mó, 

bhí an chomhréir de scoláirí le feidhmíocht an-ard ní b’ísle in Éirinn ná mar a bhí i bhformhór na 

dtíortha ard-fheidhmíochta agus léiríonn na sornaí foriomlána go bhfuil scóip ann fós chun 

torthaí a fheabhsú d’fhoghlaimeoirí ard-ghnóthachtála in ábhair Eolaíochta, Teicneolaíochta, 

Innealtóireachta agus Matamaitice (ETIM).  

5.3.7 Eacnamaíocht Bhaile 

Ar an iomlán, bhí an teagasc agus an fhoghlaim san Eacnamaíocht Bhaile ar 
ardchaighdeán; bhí gá le cleachtais mheasúnaithe a fhorbairt tuilleadh  
 

Tá an Eacnamaíocht Bhaile á tairiscint mar ábhar roghnach ag an tSraith Shóisearach agus ag 
leibhéal na hArdteistiméireachta.  

 

Bhí cáilíocht fhoriomlán an mheasúnaithe go maith nó go han-mhaith in 89% de na cigireachtaí 

ar eacnamaíocht bhaile. Bhí cáilíocht fhoriomlán na foghlama go maith nó go han-mhaith in 

82% de na cigireachtaí ábhair seo. I gcásanna mar sin, breathnaíodh eispéiris foghlama 

d’ardcháilíocht i gceachtanna praiticiúla nuair a úsáideadh an próiseas dearaidh d’fhonn 

                                                  

 

85 Cuireann cruinnithe SLAR ar chumas múinteoirí comhleanúnachas a bhaint amach go comhoibritheach ina mbreithiúnais ar 
shaothar na mac léinn de réir Gnéithe Cáilíochta coitianta atá bunaithe go seachtrach. 

https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm
https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/
https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm
https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/
https://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/Home-Economics/
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scileanna teoiriciúla, praiticiúla agus nósanna imeachta a fhorbairt. Bhain na múinteoirí úsáid 

éifeachtúil as taispeántais láithreacha chun scileanna a shamhaltú agus tuiscint agus 

rannpháirtíocht na scoláirí a fheabhsú. Chumasaigh monatóireacht leanúnach na múinteoirí ar 

dhul chun cinn na scoláirí, agus soláthar an aiseolais fhoirmithigh, na scoláirí chun a gcuid 

eolais agus scileanna a bheachtú. Le sainaithint na gcritéir ratha bhí sé níos éasca do na 

scoláirí machnamh agus measúnú a dhéanamh ar a saothar féin agus ar shaothar a 

gcomhdhaltaí.  

Bhí rannpháirtíocht na scoláirí go maith nó go han-mhaith in 86% de na ceachtanna 

eacnamaíochta baile a breathnaíodh. Breathnaíodh leibhéil arda rannpháirtíochta go hiondúil: 

nuair a chonaic scoláirí gur bhain a gcuid foghlama lena saol pearsanta agus le saol a 

dteaghlaigh agus nuair a tacaíodh le scoláirí naisc a aithint idir a raibh ar eolas cheana féin acu 

agus an t-ábhar nua a bhí á fhiosrú. Rinneadh barrfheabhsú ar an fhoghlaim do scoláirí nuair a 

thug tascanna dúshlánacha ceachta deiseanna do scoláirí a gcuid eolais agus scileanna a chur 

i bhfeidhm agus machnamh a dhéanamh ar fhadhbanna an duine agus an teaghlaigh sa 

fíorshaol.  

Fuarthas go raibh cáilíocht iomlán an mheasúnaithe ní ba lú ná go maith i 27% de na 

cigireachtaí eacnamaíocht bhaile. Ina leithéid de chásanna níor tugadh go leor deiseanna do na 

scoláirí le linn ceachtanna a gcuid foghlama a chur in iúl ná a chomhdhlúthú agus/nó níor 

cuireadh aiseolas rialta foirmitheach i scríbhinn ar fáil ar a gcuid oibre. Luadh cleachtas 

measúnaithe suimitheach an-éifeachtúil i gcásanna inar éascaigh réimse de mhodhanna 

measúnaithe aiseolas ar dhul chun cinn na scoláirí i gcomhpháirteanna teoiriciúla agus 

praiticiúla den obair chúrsa.  

Léiríonn sonraí ó scrúduithe stáit sa tréimhse 2016 go 2020 méadú suntasach ar an líon a 

roghnaíonn an t-ardleibhéal san Eacnamaíocht Bhaile sa tSraith Shóisearach (Tábla 5.20). Tá 

líon na scoláirí a dhéanann an t-ardleibhéal sa Teastas Sóisearach Eacnamaíocht Bhaile ag 

méadú go seasta freisin. 

Tábla 5.20: Líon na scoláirí a ghlac an scrúdú Eacnamaíochta Baile san Ardteistiméireacht agus sa tSraith 

Shóisearach: 2016-2020 

 Eacnamaíocht Bhaile na 

hArdteistiméireachta 

Eacnamaíocht Bhaile sa Teastas 

Sóisearach 

 Ardleibhéal Gnáthleibhéal Iomlán na 

nIarrthóirí 

Ardleibhéal Gnáthleibhéal Iomlán na 

nIarrthóirí 

2020 85.5% 14.5% 11,988 N/BH* gan bheith ar 

fáil 

gan bheith 

ar fáil 

2019 81.1% 18.9% 12,002 85.4% 14.6% 23,043 

2018 79.5% 20.5% 11,558 84.6% 15.4% 22,644 

2017 79.7% 20.3% 11,814 84.8% 15.2% 22,257 

2016 75.2% 24.8% 11,642 83.5% 16.5% 21,464 

Foinse: Coimisiún  Scrúduithe Stáit 

* Mar thoradh ar phaindéim COVID-19, cuireadh scrúduithe na Sraithe Sóisearaí 2020 ar ceal. 
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Ar an iomlán, bhí an soláthar ábhair agus an tacaíocht scoile uile don Eacnamaíocht 
Bhaile ar ardchaighdeán; réimse le feabhsú ba ea an tráthchlárú  
 

Chinn na cigirí go raibh cáilíocht fhoriomlán an tsoláthair ábhair agus na tacaíochta scoile uile 

go maith nó go han-mhaith i gcion an-ard de chigireachtaí ábhair. Luaigh na cigirí áiseanna le 

dea-chothabháil agus timpeallachtaí spreagúla foghlama a chuir saothar na scoláirí i láthair. Bhí 

an rochtain ab fhearr ar an ábhar ann nuair a cruthaíodh banna rogha an ábhair bunaithe ar 

rogha na scoláirí. Luadh go raibh sé deacair múinteoirí le cáilíocht oiriúnacha a earcú san 

Eacnamaíocht Bhaile i roinnt de na tuarascálacha. Luadh socruithe clár ama nach raibh go 

maith ó thaobh ceachtanna praiticiúla i staidéar bia a éascú i roinnt de na tuarascálacha. I 

gcásanna áirithe mar shampla, ní raibh go leor ama ann le rannpháirtíocht agus foghlaim na 

scoláirí a éascú i gceachtanna staidéar bia mar go raibh an clár ama tógtha ar thréimhse 

ceachta uair an chloig. 

 

Bhí ullmhúchán agus pleanáil de chaighdeán ard ann ar an iomlán le haghaidh teagasc 
agus foghlaim na hEacnamaíochta Baile; bhí forbairt le déanamh sa phleanáil don 
Eacnamaíocht Bhaile sa tSráith Shóisearach  
 

Thuairiscigh na cigirí go raibh na ranna ábhair dea-eagraithe i bhformhór na scoileanna ar 

tugadh cuairt orthu. Bhí a lán samplaí den chleachtas comhoirbíoch le feiceáil trí chomhroinnt 

acmhainní agus saineolais. Nótáil cigirí cleachtas an-éifeachtach nuair a chuir machnamh na 

múinteoirí le feabhsuithe sa teagasc agus san fhoghlaim. Tugadh an tsonraíocht Eacnamaíocht 

Bhaile don tSraith Shóisearach isteach in 2018 agus bhíothas lena scrúdú in 2021. Mar sin féin, 

chuir socruithe leasaithe measúnaithe a d’eascair as paindéim COVID-19 isteach ar fheidhmiú 

iomlán na sonraíochta. Luaigh na cigirí go bhfuil an phleanáil le sonraíocht Eacnamaíocht 

Bhaile don tSraith Shóisearach a fheidhmiú i scoileanna i gcéimeanna tosaigh na forbartha. 

D’fhonn tacú le múinteoirí an tsonraíocht a sheachadadh, tá sé molta ag na cigirí go minic go 

nglacfaí le cur chuige céimiúil comhtháite maidir le scileanna cognaíocha, praiticiúla agus 

nósanna imeachta a fhorbairt. Chomh maith leis sin, d’fhonn a chinntiú go bhfuil an fhoghlaim 

atá ceaptha déanta, is ceart modhanna measúnaithe atá ag réiteach leis na torthaí foghlama 

roghnaithe a bheith cuimsithe sna haonaid foghlama. 

5.3.8 Na hábhair teicneolaíochta 

Déantar ceithre ábhar teicneolaíochta a chomhcheangal sa rannóg seo: Teicneolaíocht 

Fheidhmeach agus Teicneolaíocht na hArdteistiméireachta; Grafaic agus Grafaic Dheartha 

agus Chumarsáide (GDC); agus Teicneolaíocht Adhmaid agus Staidéar Foirgníochta. 

Léiríonn sonraí ó scrúduithe stáit sa tréimhse 2016 go 2020 méadú suntasach i roghnú Ábhair 

Teicneolaíochta san ardleibhéal sa tSraith Shinsearach (Tábla 5.21 – Tábla 5.24). Bhí glacadh 

na n-ábhar comhfhreagracha sa Teastas Sóisearach seasta. Cuirfear sonraíocht na Sraithe 

Sóisearaí don Teicneolaíocht Fheidhmeach, Innealtóireacht, Grafaicí agus Teicneolaíocht 

Adhmaid faoi scrúdú den chéad uair in 2022. 

  

https://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/Home-Economics/
https://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/Home-Economics/
https://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/Home-Economics/
https://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/Home-Economics/
https://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/Applied-Technology/
https://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/Applied-Technology/
https://www.curriculumonline.ie/Senior-cycle/Senior-Cycle-Subjects/Technology/
https://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/Engineering/
https://www.curriculumonline.ie/Senior-cycle/Senior-Cycle-Subjects/Design-and-Communication-Graphics/
https://www.curriculumonline.ie/Senior-cycle/Senior-Cycle-Subjects/Design-and-Communication-Graphics/
https://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/Wood-Technology/
https://www.curriculumonline.ie/Senior-cycle/Senior-Cycle-Subjects/Construction-Studies/
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Tábla 5.21: Líon na scoláirí a ghlac an scrúdú Teicneolaíochta san Ardteistiméireacht agus sa tSraith 

Shóisearach: 2016-2020 

 Teicneolaíocht don Ardteistiméireacht Teicneolaíocht don Teastas 

Sóisearach 

 Ardleibhéal Gnáthleibhéal Iomlán na 

nIarrthóirí 

Ardleibhéal Gnáthleibhéal Iomlán na 

nIarrthóirí 

2020 91.3% 8.7% 1,857 N/Bh* N/Bh N/Bn 

2019 90.6% 9.4% 1,871 85.5% 14.5% 4,575 

2018 93.2% 6.8% 1,534 87.8% 12.2% 4,070 

2017 89.5% 10.5% 1,527 88.5% 11.5% 3,576 

2016 87.9% 12.1% 1,415 88.2% 11.8% 3,576 

Foinse: Coimisiún na Scrúduithe Stáit 

* Mar thoradh ar phaindéim COVID-19, cuireadh scrúduithe na Sraithe Sóisearaí 2020 ar ceal. 

 

Tábla 5.22: Líon na scoláirí a ghlac an scrúdú Innealtóireachta san Ardteistiméireacht agus sa tSraith 

Shóisearach: 2016-2020 

 Innealtóireacht don 

Ardteistiméireacht 

Innealtóireacht don Teastas 

Sóisearach 

 Ardleibhéal Gnáthleibhéal Iomlán na 

nIarrthóirí 

Ardleibhéal Gnáthleibhéal Iomlán na 

nIarrthóirí 

2020 87.2% 12.8% 6,105 gan bheith ar 

fáil 

gan bheith ar fáil gan bheith ar 

fáil 

2019 88.0% 12.0% 5,415 80.5% 19.5% 7,997 

2018 88.8% 11.2% 5,254 80.2% 19.8% 8,035 

2017 86.9% 13.1% 5,275 79.6% 20.4% 7,824 

2016 83.5% 16.5% 5,379 79.3% 20.7% 7,887 

Foinse: Coimisiún na Scrúduithe Stáit 

 

Tábla 5.23: Líon na scoláirí a ghlac an scrúdú Grafaic Dheartha agus Chumarsáide (GDC) san 

Ardteistiméireacht agus an scrúdú Grafaic Theicniúil sa tSraith Shóisearach: 2016-2020 

 GDC don Ardteistiméireacht Grafaic Theicniúil don Teastas 

Sóisearach 

 Ardleibhéal Gnáthleibhéal Iomlán na 

nIarrthóirí 

Ardleibhéal Gnáthleibhéal Iomlán na 

nIarrthóirí 

2020 83.6% 16.4% 5,646 gan bheith ar 

fáil 

gan bheith ar fáil gan bheith ar 

fáil 

2019 81.7% 18.3% 5,591 71.8% 28.2% 13,665 

2018 83.1% 16.9% 5,393 72.4% 27.6% 13,046 

2017 79.7% 20.3% 5,575 71.8% 28.2% 12,412 

2016 78.8% 21.2% 5,523 72.8% 27.2% 11,931 

Foinse: Coimisiún na Scrúduithe Stáit 
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Tábla 5.24: Líon na scoláirí a ghlac an scrúdú Staidéar Foirgníochta san Ardteistiméireacht agus an scrúdú 

Teicneolaíocht Ábhar (Adhmaid) sa tSraith Shóisearach: 2016-2020 

 Staidéar Foirgníochta don 

Ardteistiméireacht 

Teicneolaíocht Ábhar (Adhmaid) don 

Teastas Sóisearach 

 Ardleibhéal Gnáthleibhéal Iomlán na 

nIarrthóirí 

Ardleibhéal Gnáthleibhéal Iomlán na 

nIarrthóirí 

2020 88.2% 11.8% 9,709 N/Bh N/Bh N/Bh 

2019 87.6% 12.4% 9,010 82.2% 17.8% 17,886 

2018 86.1% 13.9% 8,248 83.8% 16.2% 17,467 

2017 85.2% 14.8% 8,750 82.8% 17.2% 17,083 

2016 82.9% 17.1% 8,553 83.2% 16.8% 16,381 

Foinse: Coimisiún na Scrúduithe Stáit 

 
Bhí an teagasc agus an fhoghlaim sna hábhair teicneolaíochta ar ardchaighdeán. Luaigh 
na cigirí úsáid na teicneolaíochta digití mar thaca don fhoghlaim mar láidreacht i mórán 
de na tuarascálacha cigireachta ar na hábhair seo 
 

Ba ábhar misnigh iad torthaí na gcigireachtaí ar cháilíocht an teagaisc agus na foghlama sna 

ceithre ábhar Teicneolaíochta. D’aimsigh na cigirí go raibh cáilíocht iomlán fhoghlaim na scoláirí 

sna ceithre ábhar go maith nó go han-mhaith i 98% de na cigireachtaí ábhar. Cinneadh go raibh 

cáilíocht fhoriomlán an teagaisc go maith nó an-mhaith i 98% de na cigireachtaí seo.  

Luaigh na cigirí úsáid na teicneolaíochta digití mar thaca don fhoghlaim mar láidreacht i mórán 

de na cigireareachtaí sna ceithre réimse ábhair. Baineadh úsáid as teicneolaíochtaí ar nós 

amharcléiritheoir, bogearra samhlaithe paraiméadrach, clódóir 3-T agus bogearraí 

láithreoireachta chun rannpháirtíocht na scoláirí a spreagadh. Mar atá luaite i líon beag de na 

tuarascálacha cigireachta, chuir múinteoirí leis an gcleachtas éifeachtúil seo i gcásanna ina 

raibh rochtain ag scoláirí ar ardán um comhroinnt inneachair ar líne. Úsáideadh ardáin mar sin 

le taifeadadh ar láithreoireacht a chomhroinnt mar bhealach breise le tacú le scoláirí, lena n-

áirítear iad siúd a bhí as láthair ó cheachtanna. 

Tugadh na ceithre hábhar teicneolaíochta sa tSraith Shóisearach isteach i mí Mheán Fómhair 

2019 agus tá dul chun cinn den scoth déanta maidir le pleanáil ábhair, agus an scoláire a 

láithriú i lár an phróisis phleanála. Rinneadh trácht dhearfa i roinnt de na tuarascálacha 

cigireachta ar na cláir chuimsitheacha saothair atá forbartha chun sonraí a sholáthar maidir le 

torthaí foghlama, acmhainní, modheolaíochtaí teagaisc agus modhanna measúnaithe. 

Úsáideadh acmhainn pleanála ’diamant dúbalta’ a forbraíodh sa tSraith Shóisearach do 

Mhúinteoirí (SSM) go han-éifeachtúil chun aonaid foghlama a phleanáil a bhí dírithe ar 

scileanna na scoláirí a fhorbairt seachas ar mhaithe le hábhar a chur i gcrích ann féin.  

Ba cheart aiseolas ardchaighdeáin ó bhéal sna hábhair theicneolaíochta a chomhlánú le 
haiseolas scríofa cuiditheach agus forásach 
 

Spreagann nádúr praiticiúil na n-ábhar seo a lán idirghníomhaíochta saibhir idir múinteoirí agus 

scoláirí agus idir na scoláirí iad féin. Thuairiscigh formhór na dtuarascálacha cigireachta go 

raibh aiseolas foirmitheach béil an-mhaith soláthraithe ag múinteoirí do na scoláirí. Ach ní raibh 

an t-aiseolas seo taifeadtha go minic agus níor baineadh leas as deiseanna chun an fhoghlaim 

a threisiú. Measadh go raibh úsáid an mheasúnaithe mar thaca don fhoghlaim ní ba lú ná go 

https://www.google.com/search?q=double-diamond%E2%80%99+planning+resource&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-IE:IE-Address&ie=&oe=&safe=active
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maith i 26% de na ceachtanna a breathnaíodh dá thoradh sin. D’fhonn forbairt chéimiúil na 

bpríomhscileanna foghlama ar nós smaointeoireacht chriticiúil, cruthaitheacht agus sceitseáil 

saorláimhe (cumarsáid ghrafach) a chinntiú, is ceart na scoláirí a spreagadh chun a dturais 

dearthóireachta a thaifeadadh agus machnamh a dhéanamh orthu ó choincheap go fíorú i 

ngach tionscadal. Ba chóir do mhúinteoirí freisin aiseolas foirmitheach scríofa mionsonraithe a 

sholáthar ar an obair seo chun tacú le foghlaim na scoláirí agus chun cur ar a gcumas a gcuid 

oibre féin a mheas.  

5.3.9 Corpoideachas 

Tá forbairtí suntasacha déanta sa churaclam Corpoideachais iarbhunscoile 
 

Le linn na tréimhse dá dtagraíonn an tuarascáil seo, tharla athruithe suntasacha sa churaclam 

Corpoideachais (CO) sa tSraith Shinsearach agus sa tSraith Shóisearach. Tugadh isteach 

sonraíocht CO na hArdteistiméireachta (scrúdú) agus an Creat Corpoideachais don tSraith 

Shinsearach (neamhscrúdaithe) i líon beag scoileanna ó Mheán Fómhair 2018, agus beidh an 

tsonraíocht agus an creat ar fáil do gach scoil ó Mheán Fómhair 2020 ar aghaidh.  

 

Tá an corpoideachas ar cheann de phríomhthacaí na Folláine sa tSraith Shóisearach 
 

Soláthraíonn an Creat don tSraith Shóisearach (2015) do réimse nua foghlama sa tSraith 

Shóisearach ar a dtugtar Folláine, agus an Corpoideachas (CO) ar cheann de na príomhcholúin 

ann. Tá an fholláine mar chuid de gach bliain den tSraith Shóisearach, áit a mbíonn cultúr, 

éiteas agus tiomantas na scoille don fholláine lárnach d’eispéiris na scoláirí. Áirítear leis seo 

deiseanna foghlama chun folláine fhisiceach, mheabhrach, mhothúchánach agus shóisialta na 

scoláirí a neartú. Cuireann sé ar chumas na scoláirí cur lena scileanna saoil agus a bhrath go 

bhfuil ceangal idir iad féin agus an scoil agus an pobal araon. Tosóidh clár Folláine na Sraithe 

Sóisearaí le 300 uair an chloig ar an gclár ama in 2017 agus méadóidh sé sin go 400 uair an 

chloig faoi 2022, nuair a mbeidh an tSraith Shóisearach nua i bhfeidhm go iomlán sna 

scoileanna (Treoracha Folláine na Sraithe Sóisearaí 2021). 

Faoi láthair, tá ceithre rogha ar fáil mar bhonn eolais do sholáthar CO sa tSraith Shóisearach: 

cúrsa gearr an CNCM i CO (100 uair an chloig), cúrsa gearr scoil-dheartha (100 u.), aonaid eile 

CO forbartha ag an scoil nó Siollabas CO na Sraithe Sóisearaí  (2003). I Meitheamh 2020, 

tháinig sonraí chun solais a léirigh go raibh mearbhall á chruthú ag na roghanna don CO sa 

tSraith Shóisearach, nach raibh na háiseanna tuairisceoireachta soiléir agus go raibh glacadh 

an-íseal le cúrsa gearr an CNCM. D’fhoilsigh an CNCM Páipéar Cúlra agus Doiciméad 

Treorach maidir leis an Athbhreithniú ar Chorpoideachas na Sraithe na Sraithe Sóisearaí  

(2021) chun na fadhbanna seo a phlé. Chuir an páipéar forléargas i láthair ar an taithí a bhí ag 

raon leathan de pháirtithe leasmhara ar Chorpoideachas agus moladh go ndéanfaí forbairt ar 

chlár nua Corpoideachais don tSraith Shóisearach (135 uair). Thionóil an CNCM grúpa 

forbartha do CO na Sraithe Sóisearaí agus cruthaíodh dréacht-shonraíocht le haghaidh CO na 

Sraithe Sóisearaí. 

 

Baineann scoláirí taitneamh as a gcuid foghlama sa Chorpoideachas 
 

Léirigh torthaí na gceachtanna corpoideachais a breathnaíodh i gcigireachtaí ábhair idir Meán 

Fómhair 2016 agus Nollaig 2020 go raibh leibhéil arda taitnimh agus spreagtha ag scoláirí in 

89% de na cásanna. Léiríonn tuarascálacha cigireachta ábhair i CO gur bhreathnaigh na cigirí 

foghlaim ghníomhach, scoláirí spreagtha agus tascanna ceachta dea-dheartha, le tacaíocht 

https://www.curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Physical-Education/
https://www.curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Physical-Education/
https://www.curriculumonline.ie/Senior-cycle/Senior-Cycle-Subjects/Physical-Education-Specification/
https://ncca.ie/en/senior-cycle/curriculum-developments/senior-cycle-physical-education-framework-scpe/
https://ncca.ie/en/senior-cycle/curriculum-developments/senior-cycle-physical-education-framework-scpe/
https://ncca.ie/ga/an-tsraith-shóisearach/creat-don-tsraith-shóisearach/
https://ncca.ie/ga/an-tsraith-shóisearach/folláine/
https://www.ncge.ie/resource/junior-cycle-wellbeing-guidelines-2021
https://curriculumonline.ie/getmedia/ca078585-b4e2-4146-9d22-9fada4bd2478/JCSEC21_Physical_Edcuation_syllabus.pdf
https://ncca.ie/media/4896/backgroundpaper_pe_consultation.pdf
https://ncca.ie/media/4896/backgroundpaper_pe_consultation.pdf
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ó ghnásanna maithe ranga. I bhformhór na gcásanna, bhí cultúr measúnaithe foirmithigh le 

feiceáil sna ceachtanna. Tharraing roinnt tuarascálacha aird ar an easpa soláthair d’eispéiris 

foghlama do scoláirí sna réimsí gníomhaíochta coirp de ghníomhaíochtaí eachtraíochta agus 

uiscíocht ar talamh nó ar uisce. Tá sé seo ar aon dul le Staidéar ar Rannpháirtíocht Leanaí 

agus Gníomhaíocht Choirp 2018 (CSPPA, 2018) maidir le cumas snámha.  

Luadh go bhféadfaí feabhas a chur ar úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha foghlama, 

comhpháirt riachtanach de shonraíocht CO na hArdteistiméireachta. Nuair nach raibh 

teicneolaíochtaí digiteacha in úsáid le tacú le foghlaim na scoláirí, ba mhinic a bhí sé sin 

amhlaidh mar nach raibh Wi-Fi, fearais shoghluaiste, teilgeoir nó ríomhaire glúine mar 

threalamh in áiseanna CO. Tagraíodh i moltaí eile a d’eascair go minic as tuarascálacha 

cigireachta CO don ghá atá le múinteoirí CO le cáilíochtaí cuí a earcú, CO a chur go cuí sa 

chlár ama de réir chiorcláin ábhartha na Roinne, rochtain ar áiseanna snámha poiblí agus 

forbairt áiseanna CO ar an suíomh.  

 

Tá pleananna ann ar son fhorbairt leanúnach áiseanna corpoideachais in iar-
bhunscoileanna 
 

Tá pleananna ann le forbairt leanúnach a dhéanamh ar áiseanna teagaisc agus foghlama don 

CO. Tá an rialtas tiomanta do chlár um Hallaí CO a thógáil nó a chóiriú, ag tosú sa dara leath 

de thréimhse an Phlean Forbartha Náisiúnta (2021 - 2030). Tacóidh sé seo le fócas méadaithe 

ar uasghrádú agus ar athfheistiú stoc reatha na scoileanna le cinntiú go mbeidh rochtain ag 

gach scoláire iarbhunscoile ar na saoráidí cuí dá n-eispéiris foghlama CO.  

Tugadh leagan86 amach seomra nua isteach i mí Eanáir 2021, a chuireann timpeallacht 

foghlama scoláire-lárnaithe ar fáil, in áit an tseomra aclaíochta spás nach bhfuil chomh solúbtha 

sin le trealamh aclaíochta seasta. Bhí an leagan amach seomra nua deartha d’fhonn tacú le 

múinteoirí agus sonraíochtaí nua CO á gcur i bhfeidhm acu. Rinneadh athbhreithniú agus 

nuashonrú ar an Liosta Trealamh Corpoideachais do Chorpoideachas iar-bhunscoile, lena n-

áirítear soláthar do threalamh agus áiseanna lasmuigh, in Aibreán 2021, agus é ar intinn tacú le 

seachadadh CO agus sonraíochtaí feabhsaithe trealaimh a sholáthar. Tá obair ag leanúint ar 

aghaidh ar shainliosta trealaimh CO a fhorbairt do scoileanna speisialta agus táthar ag súil go 

mbeidh sé réidh go luath in 2022. 

 

Tá gníomhaíocht fhisiciúil ag fáil tacaíochta ó thaighde agus tograí náisiúnta 
 

Foilsíodh An Staidéar ar Rannpháirtíocht Spóirt agus Gníomhaíocht Fhisiciúil Leanaí 2018 

(CSPPA) agus tá léargas saibhir le fáil ann ar eispéiris leanaí agus déagóirí ar fud an oileáin 

maidir lena rannpháirtíocht i ngníomhaíocht fhisiciúil, i spórt agus sa chorpoideachas. Bhí 

tuairim is 6,600 scoláire ó 115 scoil ar fud Phoblacht na hÉireann agus Thuaisceart Éireann 

páirteach sa staidéar. Cinneadh gur ochtó a naoi nóiméad sa tseachtain an meán-am a tugadh 

do cheachtanna corpoideachais in iarbhunscoileanna na hÉireann. Is cúis imní áfach gur 

thuairiscigh 12% de scoláirí iar-bhunscoileanna nach bhfuil snámh acu, rud atá ag teacht le 

sonraí a bailíodh i gcigireachtaí ábhair CO. Léiríonn an taighde a rinneadh ar leibhéil 

gníomhaíochta coirp i measc scoláirí iar-bhunscoile an tábhacht a bhaineann le corpoideachas 

                                                  

 

86 An Roinn Oideachais (2020) Leagan Amach Seomraí Iarbhunscoile: Ar fáil ag https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/99dfd-post-
primary-room-layouts/  

https://www.sportireland.ie/sites/default/files/2019-10/csppa-2018-final-report_1.pdf
https://www.sportireland.ie/sites/default/files/2019-10/csppa-2018-final-report_1.pdf
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/774e2-national-development-plan-2021-2030/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/371af-physical-education-equipment-list/
https://www.sportireland.ie/sites/default/files/2019-10/csppa-2018-final-report_1.pdf
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/99dfd-post-primary-room-layouts/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/99dfd-post-primary-room-layouts/
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d’ardchaighdeán chun an t-eolas, na scileanna agus an tuiscint a thabhairt do scoláirí le bheith 

gníomhach go fisiciúil ina saol laethúil. 

Tá tionchar dearfach ag dhá thionscnamh/chlár náisiúnta atá dírithe ar ghníomhaíocht choirp a 

chur chun cinn: Bratach na Scoile Gníomhaí agus I-PARC. Tugtar aitheantas do scoileanna a 

bhfuil baint acu leis na tionscnaimh seo as a n-iarrachtaí clár ardchaighdeáin a sholáthar do 

gach scoláire agus as aclaíocht a chur chun cinn ar fud phobal na scoile ar fad. 

Tionscnamh de chuid na Roinne Oideachais is ea Bratach na Scoile Gníomhaí a fhaigheann 

tacaíocht ó Éire Shláintiúil, agus tá sí mar chuid den Plean Náisiúnta um Ghníomhaíocht 

Fhisiciúil. Cuireann tionscnamh Brat na Scoile Gníomhaí creat ar fáil do scoileanna chun iad a 

threorú agus chun tacú leo pobal scoile atá gníomhach go fisiciúil a bhaint amach. Ó 2018, tá 

sé iarbhunscoil ag obair leis an Roinn agus le hOllscoil Luimnigh le comh-dhearadh a 

dhéanamh ar chlár nua scoile uile, le guth na scoláirí agus ceannaireacht na scoláirí ina chroí-

lár. Tagann an clár seo leis an Ráiteas Polasaí Folláine agus Creat Cleachtais 2018-2023, na 

Treorlínte d’Fholláine na Sraithe Soisearaí agus na Treoirlínte um Fhéinmheastóireacht Scoile 

2016-2020 Iar-bhunscoileanna. Spreagann an clár ceannairí scoile, múinteoirí agus scoláirí 

chun obair a dhéanamh i gcomhar agus sonraí a bhailiú ar leibhéil aclaíochta sa scoil agus 

plean gnímh ar leith don scoil a fhorbairt atá dírithe ar imeachtaí ionchuimsitheacha fisiciúla 

scoile uile. 

Bunaíodh I-PARC in 2018 le páirtithe leasmhara iomadúla, lena n-áirítear an Roinn Oideachais, 

atá ag obair le chéile chun léargas, éirim, agus nuáil a chur i bhfeidhm agus níos mó daoine a 

spreagadh le bheith gníomhach. Tá cur chuige aontaithe ag teastáil don dúshlán a bhaineann le 

leibhéil aclaíochta daonra na hÉireann a mhéadú, in Éirinn agus go hidirnáisiúnta. Tá foireann I-

PARC ag obair le scoileanna le huirlisí measúnaithe a fhorbairt don ghníomhaíocht fhisiciúil atá 

bunaithe ar Thacar Measúnaithe I-PARC agus oiriúnaithe le freastal ar riachtanais agus 

leasanna na scoileanna.  

Bhí tionchar diúltach ag paindéim COVID-19 ar Chorpoideachas agus ar Aclaíocht 
 

Chuir COVID-19 isteach go mór ar sholáthar CO ó Mhárta 2020, mar gheall ar dhúnadh 

scoileanna agus riachtanas an scartha fhisiciúil. De réir chomhairle na Roinne Oideachais, 

moladh gur cheart ceachtanna corpoideachais a dhéanamh allamuigh nuair a bhí sé sin 

praiticiúil. Maidir le cluichí teagmhála agus ionraidh ar an gcuraclam, moladh do scoileanna 

gnéithe teagmhála a sheachaint a oiread ab fhéidir agus díriú ar scileanna sonracha don spórt a 

fhorbairt. 

B’ábhar faoisimh iad na torthaí ar shuirbhé tuismitheoirí i mí Aibreáin 202087, le linn na tréimhse 

ina raibh na scoileanna dúnta de bharr phaindéim COVID-19, agus thuairiscigh beagnach 

ceithre chúigiú de na (79%) tuismitheoirí a thug freagra gur ghlac a leanbh deiseanna rialta 

aclaíochta. Ní raibh an scéal chomh dearfach, áfach, le linn an dara tréimhse dúnta scoileanna 

in Eanáir agus Feabhra 2021. I suirbhéanna a rinneadh le linn na tréimhse seo88, thug beagnach 

aon trian (30%) de thuismitheoirí iar-bhunscoile le fios nach raibh a leanbh ag déanamh 

aclaíochta go rialta. Thug os cionn ceathrú (27%) de scoláirí iar-bhunscoile le fios freisin i 

                                                  

 

87 An Roinn Oideachais (2021) Torthaí an tsuirbhé ar thuismitheoirí daltaí iar-bhunscoile, Aibreán 2020, Cianmhúinteoireacht 
agus Foghlaim, Achoimre ar Thaighde na Cigireachta, Eanáir – Feabhra 2021(Aguisín). Ar fáil ag  
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/27708-tuarascalacha-teagasc-agus-foghlaim-o-chian/    
88 An Roinn Oideachais (2021) Teagasc agus foghlaim ó chian. Tuarascáil ar shuirbhé ar thuismitheoirí in Iar-bhunscoileanna. 
An Roinn Oideachais (2021). Ar fáil ag https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/27708-tuarascalacha-teagasc-agus-foghlaim-o-chian/   

https://activeschoolflag.ie/
https://i-parc.ie/
https://www.gov.ie/ga/feachtais/eireshlaintiuil-/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/b60202-national-physical-activity/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/b60202-national-physical-activity/
https://i-parc.ie/
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/27708-tuarascalacha-teagasc-agus-foghlaim-o-chian/
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/27708-tuarascalacha-teagasc-agus-foghlaim-o-chian/
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suirbhéanna ag an am seo89 nach ndearna siad aclaíocht ach anois is arís; Thug 12% de na 

scoláirí le fios nach ndearna siad ag aclaíocht go rialta. 

Molann an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) go ndéanfadh daoine óga ar a laghad 

seasca nóiméad d’aclaíocht mheasartha go dian sa lá. Léirigh sonraí ón WHO90 in 2016 nach 

raibh na leibhéil aclaíochta mholta seo á mbaint amach ag 72% d’ógánaigh na hÉireann. Is 

údar imní é seo, mar go bhfuil a lán buntáistí sláinte le baint as aclaíocht91, ó fholláine 

fheabhsaithe croí agus riospráide go feidhmiú cognaíoch níos fearr a thacaíonn le foghlaim 

agus sealbhú eolais. Go háirithe, léirigh taighde ó chomhthéacs 92na hiarbhunscoile in Éirinn i 

rith phaindéim COVID-19 gur léirigh leath na n-ógánach ní ba lú aclaíochta ná mar ba ghnáth, 

agus dá bhrí sin tá an dul chun cinn i dtreo spriocanna náisiúnta agus WHO chun easpa 

gníomhaíochta a laghdú 15% faoin mbliain 2030 curtha siar go mór mar gheall ar phaindéim 

COVID-19’. Leagann an príomhphíosa taighde nua seo béim arís ar riachtanas ar leith maidir 

lenár ndaoine óga a bheith ina saoránaigh a bhfuil oideachas fisiciúil orthu trína chinntiú go 

gcuirtear deiseanna foghlama ar ardchaighdeán ar fáil dóibh le linn a gcuid ama san iar-

bhunscoil. 

5.3.10 An tOideachas Sósialta, Pearsanta agus Sláinte 

Bhí an teagasc agus an fhoghlaim in Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte ar 
chaighdeán maith go ginearálta; bhí taitneamh, spreagadh agus rannpháirtíócht na 
scoláirí ina ngnéithe tábhachtacha de cheachtanna OSPS 
 

Tá OSPS sa tSraith Shóisearach ar cheann d’ábhair chrann taca na Folláine. Tá sé d’aidhm 

aige scileanna tábhachtacha a thabhairt do scoláirí chun tuiscint dhearfa fúthu féin agus faoina 

sláinte agus a bhfolláine fhisiciúil, shóisialta, mhothúchánach agus spioradálta a fhorbairt. Tá sé 

d’aidhm aige freisin a gcumas chun caidrimh shláintiúla a fhorbairt agus a chothabháil trí 

Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG). Cé gur ábhar roghnach é an OSPS faoi láthair 

sa tSraith Shinsearach, tá cuid an OCG éigeantach do gach scoláire i ngach aoisghrúpa. 

Déanann cigirí OSPS meastóireacht ar sholáthar agus ar sheachadadh na gclár OSPS agus 

OCG i scoileanna. 

Aimsíodh i gcigireachtaí ábhair OSPS go raibh cáilíocht an teagaisc agus na foghlama in OSPS 

agus in OCG go maith go ginearálta. Chinn na cigirí go raibh cáilíocht fhoghlaim na scoláirí in 

OSPS go maith nó go han-mhaith i 72% de na cigireachtaí a rinneadh, agus go raibh cáilíocht 

fhoriomlán an teagaisc go maith nó go han-mhaith i 75% de na cigireachtaí seo.  

Ba chóir foghlaim ó thaithí a úsáid ar bhealach níos éifeachtaí san OSPS chun dearcthaí, 
luachanna agus iompraíochtaí na scoláirí a fhorbairt chomh maith leis na scileanna chun 
a gcuid foghlama a úsáid i gcásanna nua.  
 

                                                  

 

89 An Roinn Oideachais (2021) Teagasc agus foghlaim ó chian. Tuarascáil ar shuirbhé ar scoláirí in iar-bhunscoileanna. Ar fáil 
ag  https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/27708-tuarascalacha-teagasc-agus-foghlaim-o-chian/   
90 https://www.who.int/news/item/22-11-2019-new-who-led-study-says-majority-of-adolescents-worldwide-are-not-sufficiently-
physically-active-putting-their-current-and-future-health-at-risk 
91 Féach mar shampla,  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK201501/  
92 Kwok, Ng, Cooper J., McHale F., Clifford, J. and Woods, C. (2020) Barriers and facilitators to changes in adolescent 
physical activity during COVID-19, BMJ Open Sport & Exercise Medicine 6(1). Ar fáil ag: 
https://bmjopensem.bmj.com/content/6/1/e000919  
 

https://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Short-Courses/SPHE/
https://www.pdst.ie/primary/health-wellbeing/RSE
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/27708-tuarascalacha-teagasc-agus-foghlaim-o-chian/
https://www.who.int/news/item/22-11-2019-new-who-led-study-says-majority-of-adolescents-worldwide-are-not-sufficiently-physically-active-putting-their-current-and-future-health-at-risk
https://www.who.int/news/item/22-11-2019-new-who-led-study-says-majority-of-adolescents-worldwide-are-not-sufficiently-physically-active-putting-their-current-and-future-health-at-risk
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK201501/
https://bmjopensem.bmj.com/content/6/1/e000919
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I measc na gcleachtas suntasach a breathnaíodh le linn cigireachtaí OSPS bhí deiseanna an-

mhaith do scoláirí oibriú i gcomhpháirt lena bpiaraí agus a bheith gníomhach ina gcuid 

foghlama. Ar an iomlán bhí na ceachtanna lárnaithe ar an scoláire le hatmaisféar dearfa sa rang 

agus na scoláirí rannpháirteach go maith agus spreagtha chun foghlama. Ar cheann de 

phríomh-mholtaí na gcigireachtaí OSPS moladh go dtabharfaí isteach nó go mbainfí úsáid níos 

leithne as deiseanna eispéireasacha foghlama do scoláirí d’fhonn an leas is mó a bhaint as an 

modh foghlama seo chun dearcthaí, luachanna agus iompair na scoláirí a fhorbairt agus na 

scileanna chun a gcuid foghlama a úsáid i gcomhthéacsanna nua. 

Ba chóir an measúnú san OSPS a fhorbairt tuilleadh agus ba chóir go n-áireofaí ann cur 
chuige comhaontaithe maidir le monatóireacht agus tuairisciú ar fhoghlaim na scoláirí 
 

Bhí an measúnú go maith nó go han-mhaith in 47% de na ceachtanna a breathnaíodh. Ba 

réimse le haghaidh feabhsúcháin shuntasach é in 11% de na ceachtanna a breathnaíodh, inar  

measadh go raibh cáilíocht na meastóireachta ní ba lú ná sásúil. Cé gur breathnaíodh 

cleachtais mheastóireachta neamhfhoirmiúla áirithe, breathnaíodh ceistiúchán agus 

féinmhachnamh na scoláirí i dtromlach na gceachtanna, bhí deiseanna na scoláirí chun taifid 

ábhartha gníomhaíochta a chothabháil agus machnamh foirmiúil a dhéanamh ar a gcuid 

foghlama teoranta go ginearálta. Mar thoradh air sin, bhí sé deacair dá réir sin dul chun cinn 

agus gnóthachtáil fhoriomlán na scoláirí in OSPS a mheas. Chun feabhsú a chur i gcrích, mhol 

cigirí úsáid a bhaint as straitéisí measúnaithe foirmitheacha lena n-áirítear forbairt agus cur i 

bhfeidhm cur chuige comhaontaithe maidir le monatóireacht agus tuairisciú ar fhoghlaim na 

scoláirí. 

I measc na réimsí le feabhsú in OSPS, bhí imscaradh múinteoirí a raibh an oiliúint chuí 
orthu, agus cur i bhfeidhm comhsheasmhach an chlár oideachais chaidrimh agus 
ghnéasachta spriocdhírithe ar ardchaighdeán sa tSraith Shinsearach 
 

Bhí cáilíocht an teagaisc agus na foghlama in OSPS agus in OCG go maith go ginearálta sa 

tSraith Shóisearach. I measc na gcúinsí tábhachtacha a thacaigh le pleanáil d’ardcháilíocht bhí 

bunú chroí-fhoireann de mhúinteoirí leis an oiliúint agus an saineolas riachtanach san ábhar, 

comhordaitheoir ábhair a cheapadh, agus am pleanála comhoibritheach leordhóthnach a éascú. 

Bhí éagsúlacht shuntasach sa phleanáil don OCG don tSraith Shóisearach. Moladh pleanáil 

d’ardcháilíocht go minic don OCG sa tSraith Shinsearach, arna thacú ag polasaí láidir OCG atá  

faofa ag an mbord, múinteoirí le hoiliúint chuí agus clár scoite faoi cheangal ama a fhorbairt don 

OCG.  

5.3.11 Gnó 

Tá éileamh ar ábhair ghnó i gcónaí in ainneoin nach bhfuil athruithe déanta ar churaclam 
na cuntasaíochta agus an Ghnó sa tsraith shinsearach le déanaí 

Tá na hábhair ghnó in iar-bhunscoileanna comhdhéanta de Staidéar Gnó sa tSraith 

Shóisearach, agus Gnó, Cuntasaíocht agus Eacnamaíocht sa tSraith Shinsearach. Léiríonn 

sonraí ó scrúduithe stáit sa tréimhse 2016 go 2020 méadú suntasach i roghnú Ábhair Ghnó sa 

tSraith Shinsearach (Tábla 5.26). Cuireadh sonraíocht Ghnó na Sraithe Sóisearaí faoi 

scrúdú den chéad uair in 2019. Go dtí sin, tháinig méadú beag bliain ar bhliain ar an líon scoláiri 

a ghlac le Staidéar Gnó ardleibhéil an Teastais Shóisearaigh (Tábla 5.25). Is díol suntais é nár 

athbhreithníodh na siollabais don Chuntasaíocht agus don Ghnó sa tSraith Shinsearach le 

https://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/Business-Studies/
https://www.curriculumonline.ie/Senior-cycle/Senior-Cycle-Subjects/Business/
https://www.curriculumonline.ie/Senior-cycle/Senior-Cycle-Subjects/Accounting/
https://ncca.ie/en/senior-cycle/curriculum-developments/economics/
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tréimhse shuntasach ama, ó 1996 agus 1997 faoi seach. Is dúshlán é seo do mhúinteoirí agus 

do scoláirí, go háirithe mar gheall ar nádúr dinimiciúil an dá ábhar.  

Tábla 5.25: Líon na scoláirí a ghlac an scrúdú Gnó san Ardteistiméireacht agus Staidéar Gnó sa tSraith 

Shóisearach: 2016-2020 

 Gnó don Ardteistiméireacht Staidéar Gnó don Teastas 

Sóisearach/Sraith Shóisearach 

 Ardleibhéal Gnáthleibhéal Iomlán na 

nIarrthóirí 

Ardleibhéal Gnáthleibhéal Iomlán na 

nIarrthóirí 

2020 85.0% 15.0% 17,901 N/BH* N/BH N/BH 

2019 79.7% 20.3% 17,326 Comhleibhéal 36,267 

2018 78.6% 21.4% 16,967 79.9% 20.1% 34,845 

2017 75.2% 24.8% 17,573 79.1% 20.9% 34,497 

2016 72.0% 28.0% 17,453 78.0% 22.0% 33,538 

Foinse: Coimisiún na Scrúduithe Stáit 

* Mar thoradh ar phaindéim COVID-19, cuireadh scrúduithe na Sraithe Sóisearaí 2020 ar ceal. 

 

Tábla 5.26: Líon na scoláirí a rinne scrúduithe Cuntasaíochta agus Eacnamaíochta san Ardteistiméireacht: 

2016- 2020 

 Cuntasaíocht don Ardteistiméireacht Eacnamaíocht Bhaile na 

hArdteistiméireachta 

 Ardleibhéal Gnáthleibhéal Iomlán na 

nIarrthóirí 

Ardleibhéal Gnáthleibhéal Iomlán na 

nIarrthóirí 

2020 77.9% 22.1% 8,106 88.4% 11.6% 5,746 

2019 77.1% 22.9% 7,907 85.1% 14.9% 5,863 

2018 77.7% 22.3% 7,148 85.8% 14.2% 5,765 

2017 77.9% 22.1% 6,904 85.0% 15.0% 5,856 

2016 73.5% 26.5% 6,626 81.1% 18.9% 5,713 

Foinse: Coimisiún na Scrúduithe Stáit 

 

Bhí tuarascálacha cigireachta gnó dearfa den chuid ba mhó maidir le foghlaim na scoláirí 
 

I gcigireachtaí ábhair ar Ábhair Ghnó, cinneadh go raibh cáilíocht fhoriomlán an teagaisc go 

maith nó an-mhaith i 91% de na scoileanna a ndearnadh cigireacht orthu le linn tréimhse 

tagartha na tuarascála seo. Cinneadh go raibh cáilíocht fhoriomlán an teagaisc go maith nó an-

mhaith i 94% de na scoileanna a ndearnadh cigireacht orthu. 

Bhí rannpháirtíocht na scoláirí go maith nó go han-mhaith in 87% de na scoileanna. 

Thuairiscigh cigireachtaí ar ábhair ghnó go rialta maidir le rannpháirtíocht na scoláirí i 

bhfoghlaim ghníomhach chomhoibritheach. I bhformhór na gcásanna, cinneadh go raibh rath ar 

an gcur chuige seo i leith na foghlama ó thaobh na bpríomhscileanna a ghníomhachtú agus a 

fhorbairt i measc na scoláirí. Bhí an cur chuige teagaisc go maith nó go han-mhaith i 90% de na 

ceachtanna, dar leis na cinntí. I mionlach de chásanna, cinneadh go mbainfeadh na scoláirí 
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tairbhe as ní ba mhó deiseanna chun a bheith páirteach go gníomhach agus go comhoibríoch le 

hinneachar ceachta. 

Bhí teicneolaíochtaí digiteacha agus gníomhaíochtaí nach raibh bunaithe sa seomra 
ranga á n-úsáid le tacú le foghlaim in Ábhair Ghnó 
 

Cinneadh go raibh úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha forleathan i gceachtanna gnó agus go 

raibh na teicneolaíochtaí seo á gcomhtháthú go ginearálta ar bhealach a thacaigh le 

rannpháirtíocht agus le foghlaim na scoláirí agus a chuir leo. Baineadh úsáid go minic freisin as 

rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí comhchuraclaim agus seach-churaclaim a chuir feabhas le 

rannpháirtíocht na scoláiri leis an saol gnó. 

I measc réimsí teagaisc agus foghlama eile a abhsíodh bhí comhtháthú rathúíl na straitéise 

chun tuilleadh forbartha a dhéanamh ar scileanna litearthachta agus uimhearthachta na scoláirí 

agus straitéisí ceistiúcháin a úsáid go héifeachtúil le tacú le foghlaim dhifreálach i suíomhanna 

le cumais mheasctha. 

Réimse le feabhsú in ábhair ghnó is ea measúnú foirmitheach 
 

Bhain cuid de na dúshláin a luadh i dtuarascálacha cigireachta na n-ábhar gnó le gnéithe den 

mheasúnú foirmitheach, go háirithe le soláthar an aiseolais scríofa fhoirmithigh do scoláirí 

maidir le conas a d’fhéadfaidís a gcuid oibre a fheabhsú. Gné den mheasúnú ar ghá aird a 

thabhairt uirthi freisin ab ea obair agus taithí gnó na scoláirí féin a úsáid mar ábhar 

eiseamláireach sna ceachtanna. Le cur chuige mar seo féadfaidh na scoláirí foghlaim ó rath 

agus ó dhúshláin a gcomhscoláirí. 

5.3.12 Ealaíon 

Bhí teagasc agus foghlaim na hEalaíne ar ardchaighdeán ar an iomlán; Is ceart forbairt 
na scileanna teicniúla a bheith i gcothromaíocht le scileanna cruthaitheacha agus 
smaointe criticiúla 
 

Cinneadh sna cigireachtaí ealaíne go raibh cáilíocht fhoriomlán an teagaisc agus na foghlma 

san Ealaín de chaighdeán an-ard; bhí cáilíocht fhoriomlán foghlama na scoláirí san Ealaín go 

maith nó go han-mhaith i 92% de na cigireachtaí ábhair. I 92% de na cigireachtaí seo chomh 

maith, bhí cáilíocht fhoriomlán an teagaisc go maith nó go han-mhaith. 

I measc na ngnéithe suntasacha a breathnaíodh sna ceachtanna ealaíne bhí deiseanna an-

mhaith ag na scoláirí chun scileanna láidre teicniúla a fhorbairt i raon de mheáin agus de réimsí 

cleachtais, chun turgnamh agus taiscéalaíocht a dhéanamh, agus foinsí príomhúla a úsáid mar 

spreagthaigh. Príomh-mholadh a rinne cigirí ná go gcinnteodh na ranna ealaíne go mbeadh 

forbairt scileanna teicniúla cothromaithe go cuí leis na scileanna cruthaitheacha agus 

smaointeoireachta criticiúla a theastaíonn chun smaointe a phróiseáil san Ealaín.  

Léiríonn sonraí ó scrúduithe stáit sa tréimhse 2016 go 2020 méadú seasta ar an líon a 

roghnaíonn Ealaín ag an ardleibhéal sa tSraith Shinsearach agus Ealaín, Ceardaíocht agus 

Dearadh sa Teastas Sóisearach (Tábla 5.27). Tugadh isteach an tsonraíocht Amharc-ealaín 

don tSraith Shóisearach do scoláirí na chéad bhliana in 2018. 

  

https://www.curriculumonline.ie/Senior-cycle/Senior-Cycle-Subjects/Art/
https://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/Repository/Art,-Craft-Design/
https://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/Repository/Art,-Craft-Design/
https://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/Visual-Art/
https://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/Visual-Art/
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Tábla 5.27: Líon na scoláirí a ghlac an scrúdú Ealaíne san Ardteistiméireacht agus in Ealaín, Ceardaíocht agus 

Dearadh sa tSraith Shóisearach 2016-2020 

 Ealaín don Ardteistiméireacht Ealaín, Ceardaíocht agus Dearadh 

don Teastas Sóisearach 

 Ardleibhéal Gnáthleibhéal Iomlán na 

nIarrthóirí 

Ardleibhéal Gnáthleibhéal Iomlán na 

nIarrthóirí 

2020 84.4% 15.6% 9,616 N/BH* N/BH N/BH 

2019 83.0% 17.0% 9,185 77.1% 22.9% 19,993 

2018 80.6% 19.4% 9,046 77.6% 22.4% 19,798 

2017 82.2% 17.8% 9,408 76.5% 23.5% 20,214 

2016 79.9% 20.1% 9,754 75.2% 24.8% 20,715 

Foinse: Coimisiún na Scrúduithe Stáit 

* Mar thoradh ar phaindéim COVID-19, cuireadh scrúduithe na Sraithe Sóisearaí 2020 ar ceal. 

 

Cuirtear eispéiris foghlama d’ardcháilíocht ar fáil san Ealaín; d’fhéadfaí feabhas a chur ar 
an aiseolas faoi obair idir lámha na scoláirí  
 

De ghnáth, ba léir eispéiris foghlama d’ardcháilíocht i gceachtanna ealaíne nuair a bhí 

deiseanna ag na scoláirí raon leathan de réimsí cleachtais a fhiosrú agus triail a bhaint astu. 

Sna cásanna seo, léirigh na scoláirí tuiscint mhaith ar thábhacht na bhfoinsí príomha chun 

fadhbanna a réiteach agus a gcruthaitheacht a fheabhsú. Nuair a thuig na scoláirí an buntáiste 

a bhain le réada fisiciúla a bhí bríoch agus suimiúil dóibh a fhiosrú, rinne siad ceangal idir úsáid 

na bhfoinsí príomha agus smaointe a fhorbairt ar bhealach samhlaíoch. 

Bhí dáimh an-mhaith idir múinteoirí agus scoláirí agus leibhéil arda deimhnithe ar son 

gnóthachtála i measc na bpríomhghnéithe a breathnaíodh i gcigireachtaí ar ábhar na hEalaíne.  

Cinneadh go raibh measúnú in Ealaín go maith nó an-mhaith i 79% de na cigireachtaí ábhair. 

Cé gur minic a cuireadh aiseolas foirmitheach scríofa ar fáil don saothar ealaíne críochnaithe, 

d’aithin cigirí go minic an gá le haiseolas den sórt sin a sholáthar ar obair idir lámha mar réimse 

le forbairt sna ceachtanna. Aithníodh sna tuarascálacha cigireachta chomh nach mór scoláirí a 

spreagadh i mórán cásanna chun an t-aiseolas a tugadh dóibh a mheas, agus a úsáid chun dul 

chun cinn a dhéanamh agus a gcuid oibre a fheabhsú. Luadh cleachtas an-mhaith mar ar úsáid 

scoláirí nótaí mínithe ar mhaithe le féinmheasúnú agus a bhfeabhsú a phleanáil. 

Bhí spásanna foghlama eagraithe go maith go hiondúil le gnáthaimh éifeachtúla ag tacú leis an 

fhoghlaim. Bhí soláthar don ábhar agus tacaíocht scoile uile don Ealaín an-mhaith go ginearála, 

le saothair ealaíne ar taispeáint go héifeachtúil i seomraí ealaíne agus i gceantair ainmnithe ar 

fud na scoileanna; feabhsaíonn an cleachtas seo foghlaim na scoláirí, cuireann sé an Ealaín 

chun cinn mar ábhar, agus bunaíonn sé ionchais arda do ghnóthachtáil na scoláirí.  

5.3.13 Ceol 

Bhí caighdeán an-ard teagaisc, foghlama agus measúnaithe ann don cheol ar an iomlán 
 

Tá trí shnáithe idirnasctha i gcuraclam na Sraithe Sóisearaí Ceol: eolas nós imeachta; nuáil 

agus smaoineamh; agus cultúr agus comhthéacs. Tá an curaclam dírithe ar dheis a thabhairt do 

scoláirí a n-eolas ar cheol, a scileanna agus a bhfeasacht chultúrtha a fhorbairt trí idirghabháil 

https://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/Music/
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phraiticiúil chognaíoch le ceol. Ag leibhéal na hArdteistiméireachta, cuireann an cúrsa feasacht 

ar cheol chun cinn trí scileanna éisteachta, seanma agus cumadóireachta a fhorbairt. Cuireann 

an cúrsa úsáid acmhainní scoile agus pobail chun cinn freisin chun taiscéaladh an cheoil a 

éascú ar bhealach atá bríoch agus ábhartha do scoláirí. Léiríonn sonraí ó scrúduithe stáit sa 

tréimhse 2016 go 2020 go raibh méadú beag ar líon na scoláirí a bhí ag déanamh staidéir ar 

cheol sa tSraith Shóisearach agus sa tSraith Shinsearach (Tábla 5.28). Cé gur fhan an glacadh 

le Ceol ardleibhéil sa Teastas Sóisearach seasta, bhí méadú beag ar an líon daoine a ghlac le 

Ceol ardleibhéil sa tSraith Shinsearach. 

 

Bhí torthaí an-dearfa ar an gcigireacht ar cháilíocht an teagaisc agus na foghlama sa Cheol. 

Chinn na cigirí go raibh cáilíocht fhoriomlán an teagaisc go maith nó an-mhaith i ngach scoil ina 

ndearnadh cigireacht ábhair ar an gCeol. 

 

Bhí na scoláirí rannpháirteach i ngníomhaíochtaí praiticiúla déanamh ceoil agus bhí an stór 

ceoil a roghnaíodh le seinm oiriúnach ó thaobh aoise agus cumais, agus an cur chuige a 

roghnaíodh ag cur le cáilíocht na foghlama. I bhformhór na gcásanna, cinneadh go raibh 

soláthar an ábhair agus tacaíocht na scoile uile an-mhaith agus go raibh rochtain ag scoláirí ar 

ghníomhaíochtaí seach-churaclaim agus comhchuraclaim ilghnéitheacha a bhain le Ceol. 

 

Tábla 5.28: Líon na scoláirí a ghlac an scrúdú Ceoil san Ardteistiméireacht agus sa tSraith Shóisearach: 2016-

2020 

 Ardteistiméireacht An tSraith Shóisearach 

 Ardleibhéal Gnáthleibhéal Iomlán na 

nIarrthóirí 

Ardleibhéal Gnáthleibhéal Iomlán na 

nIarrthóirí 

2020 93.8% 6.2% 6,936 N/BH* N/BH N/BH 

2019 93.6% 6.4% 6,659 83.8% 16.2% 10,828 

2018 92.8% 7.2% 6,383 84.5% 15.5% 10,562 

2017 93.0% 7.0% 6,519 84.8% 15.2% 10,932 

2016 91.6% 8.4% 6,597 84.0% 16.0% 10,778 

Foinse: Coimisiún na Scrúduithe Stáit 

* Mar thoradh ar phaindéim COVID-19, cuireadh scrúduithe na Sraithe Sóisearaí 2020 ar ceal. 

Comhlánaíonn Music Generation, clár comhpháirtíochta náisiúnta, curaclam an cheoil 
sna scoileanna atá rannpháirteach 

Déanann timpeall 25% de na scoláirí staidéar ar Cheol sa chéad bhliain. Titeann sé seo go 

timpeall 17% sa dara agus sa tríú bliain. Is dócha go ndéanann níos mó scoláirí staidéar ar 

cheol sa chéad bhliain mar go mbíonn cláir shamplacha á gcur ar fáil ag scoileanna ina lán 

ábhar ar theacht isteach sa chéad bhliain dóibh. Déanann timpeall 11% de na scoláirí staidéar 

ar Cheol sa tSraith Shinsearach. Chun an curaclam a chomhlánú, tá an rogha ag scoileanna 

páirt a ghlacadh in Music Generation, clár comhpháirtíochta náisiúnta atá maoinithe i bpáirt ag 

an Roinn. Sa chomhpháirtíocht seo, cruthaíonn Music Generation bealaí saibhre ilghnéitheacha 

do leanaí agus do dhaoine óga le bheith rannpháirteach i dteagasc gutha agus gléis le ceoltóirí 

oilte gairmiúla, i ngach seánra agus stíl den cheol. 

https://www.musicgeneration.ie/
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Tá láidreachtaí suntasacha sa chur chuige i leith theagasc an Cheoil; ní mór níos mó 
comhtháthú a dhéanamh ar chomhpháirteanna an cheoil i gceachtanna 

Cinneadh go raibh modhanna teagaisc go maith nó an-mhaith i 92% de na ceachtanna a 

breathnaíodh le linn cigireachtaí ar Cheol. Bhí rannpháirtíocht na scoláirí go maith nó go han-

mhaith in 95% de na ceachtanna agus bhí dáimh an-mhaith ag múinteoirí agus scoláirí le 

chéile. Bhí saineolas agus buanna na scoláirí neadaithe go minic sa phróiseas foghlama, agus 

bhí an múinteoir ábalta ról éascaitheora agus cumasóra ceoil a ghlacadh dá réir. I roinnt mhaith 

ceachtanna, freastalaíodh ar raon leathan cumais na scoláirí trí ghníomhaíochta dea-

struchtúrtha ilghnéitheacha, acmhainní a bhí ceaptha go cúramach agus straitéisí éifeachtúla 

ceistiúcháin.  

 

Moladh i roinnt cigireachtaí go bhfaigheadh na scoláirí taithí ar thrí chomhpháirt an Cheoil ar 

bhealach comhtháite sna ceachtanna. Moladh chomh maith gur cheart do na múinteoirí a 

chinntiú go mbeadh seinm agus éisteacht comhtháite sa chumadóireacht d’fhonn cabhrú le 

scoláirí a gcuid eolais agus tuisceana ar phróiseas na cumadóireachta a fhorbairt tuilleadh. 

Moladh coitianta eile do mhúinteoirí an mhodheolaíocht ‘fuaim roimh an tsiombail’ a úsáid go 

comhsheasmhach i gceachtanna, áit a gcinntíonn múinteoirí go gcloiseann scoláirí fuaim gach 

nóta agus iad ag tabhairt nodaireachta dóibh sula gcuirtear in aithne dóibh an teoiric. 

Laghdaigh COVID-19 an soláthar ar ghnéithe de churaclam an cheoil 
 

Laghdaigh riachtanas an scartha sóisialta de dheasca COVID-19 an soláthar ar ghnéithe den 

sonraíocht ceoil sa tréimhse Meán Fómhair go Nollaig 2020. De réir na comhairle sláinte poiblí, 

chomhairligh an RO do scoileanna canadh agus seinm uirlisí gaoithe agus práis faoi dhíon a 

íoslaghdú mar gheall ar riosca breise ionfhabhtaithe. Moladh do scoileanna chomh maith grúpaí 

seach-churaclaim ní ba mhó ar nós cór agus ensembles gaoithe agus práis a sheachaint. Maidir 

le scileanna seanma a fhorbairt, comhairlíodh do scoileanna go mb’fhéidir go mbeadh gá leis na  

múinteoirí scil a thaispeáint agus a shamaltú a bhféadfadh na scoláirí a chleachtadh sa bhaile, 

a n-iarrachtaí a thaifeadadh agus a chur ar ais chuig an múinteoir ar líne. 

5.3.14 Treoir 

Is gníomhaíocht scoile é Treoir in iar-bhunscoileanna uile atá comhtháite i gclár na Sraithe 

Sóisearaí agus na Sraithe Sinsearaí ar fad. Cuimsíonn sí trí réimse éagsúla atá idirnasctha: 

forbairt phearsanta agus shóisialta, teoir oideachasúil agus treoir ghairme. Cuirtear treoir ar fáil 

do scoláirí trí mhodhanna éagsúla lena n-áirítear modúil mhúinte, ceachtanna seachtainiúla, 

seisiúin treoirchomhairleoireachta duine-le-duine agus grúpaí beaga, arna gcomhlánú ag 

gníomhaíochtaí comhchuraclaim phleanáilte. 

Ó 2016, tá méadú suntasach ar an soláthar scoile uile de chláir um fhorbairt phearsanta cosúil 

leis na cláir FRIENDS Resilience agus cláir fianaise-bhunaithe eile chun imní a chosc agus 

chun athléimneacht a fhorbairt sna scoláirí. Tá cláir chuimsitheacha ionduchtaithe tugtha 

isteach chun tacú le daltaí bunscoile ina n-aistriú chuig an iarbhunscoil i mbeagnach gach scoil. 

Sa bhliain 2020, chun tacú le folláine phobail scoile, d’fhorbair síceolaithe na Seirbhíse 

https://www.ncge.ie/guidance-post-primary#:~:text=Guidance%20in%20post-primary%20schools%20is%20a%20whole%20school,to%20effective%20choices%20and%20decisions%20about%20their%20lives.
https://wp.friendsresilience.org/
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Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS) comhairle agus raon acmhainní do thuismitheoirí, 

do scoláirí agus d’fhoireann scoile 93 le linn COVID-19. 

Bhí an fhoghlaim sna ceachtanna treorach ar ardchaighdeán; bhí éagsúlacht sna 
cleachtais mheasúnaithe 

I gcigireachtaí ábhair i dTreoir, cinneadh go raibh cáilíocht fhoriomlán an teagaisc go maith nó 

an-mhaith i 92% de na scoileanna a ndearnadh cigireacht orthu. Cinneadh go raibh cáilíocht 

fhoriomlán na foghlama go maith nó an-mhaith i 90% de na scoileanna a ndearnadh cigireacht 

orthu. Thacaigh straitéisí ceistiúcháin d’ardcháilíocht le leibhéil arda rannpháirtíochta na scoláirí 

i gceachtanna agus bhí na scoláirí eolach go maith faoin gcaoi le taighde agus measúnú a 

dhéanamh ar roghanna agus conairí oideachais agus gairme. Bhí na scoláirí dearfach faoi 

luach na gceachtanna treorach. 

 

Bhain éagsúlacht le cáilíocht na measúnaithe ar an bhfoghlaim sa Treoir agus é sa raon idir 

sásúil in 15% de na scoileanna, go maith in 64%, agus an-mhaith in 12%. Cinneadh, cé gur 

thug scoláirí ag an Leibhéal Sinsearach líon beag tascanna luachmhara isteach bainteach le 

Treoir, nach raibh measúnú na foghlama a bhain le Treoir sa tSraith Shóisearach forbartha go 

maith. D’fhonn cleachtais mheasúnaithe a fheabhsú, mhol na cigirí úsáid modhanna 

measúaithe ní ba nuálaí agus ní ba chruthaithí chun foghlaim agus dul chun cinn na mac léinn a 

mheas sa Treoir. In ainneoin gur cinneadh go raibh eispéireas na scoláirí i gceachtanna 

treoracha dearfa go ginearálta, mhol na cigirí go ndéanfaí níos mó gníomhaíochtaí 

comhoibritheacha a chuimsiú do scoláirí le linn na gceachtanna.  

 

Bhí an tacaíocht scoile uile don Treoir d’ardcháilíocht ach tá foireann pleanála Treorach 
scoile uile fós le bunú go foirmiúil ag tromlach na scoileanna 
 

Luaigh na cigirí go bhfuil tacaíocht scoile uile don treoir d’ardchaighdeán i bhformór na 

scoileanna. Áiríodh le cleachtas éifeachtach ina leith seo glacadh le múnla contanam tacaíochta 

do chách, do roinnt scoláirí agus do bheagán scoláirí. Bhí raon leathan de lucht foirne le róil 

agus feidhmeanna sonracha rannpháirteach sa chur chuige comhtháite, comhoibritheach scoile 

uile seo le tacú le scoláirí. Luaigh na cigirí chomh maith go raibh soláthar ceachtanna treoracha 

ar an gclár ama go ginearálta ag obair go maith, le pleanáil le haghaidh soláthar níos 

struchtúraithe agus níos éifeachtúla don tSraith Shinsearach. Ba léir ó 2016 gur tugadh isteach 

cláir nuálacha mhodúlacha don Treoir í líon ní ba mhó scoileanna ag an tSraith Shóisearach 

faoi scáth na Folláine. Cé go raibh rochtain rialta ag scoláirí i ngrúpaí treorach ar 

theicneolaíocht dhigiteach, bhí infhaighteacht gléasanna fós ina fhadhb i líon beag scoileanna. 

Áiríodh i measc dea-chleachtais eile maidir le soláthar scoile uile bunú foirne tacaíochta an-

éifeachtach do scoláirí mar ar éascaíodh fócas cuí ar leas na scoláirí agus ar chonairí soiléire 

atreoraithe, idir inmheánach agus sheachtrach. Maidir le pleanáil Treorach scoile uile áfach, 

luaigh na cigirí nach bhfuil foireann pleanála scoile uile bunaithe go fóill ag tromlach na 

scoileanna. 

 

  

                                                  

 

93 Tá na hacmhainní sin ar fáil ag https://www.gov.ie/en/publication/52642-supporting-the-wellbeing-of-school-communities-
as-schools-reopen-guidance-for-schools/#resources-and-support-for-school-communities  

https://www.sess.ie/special-education-teacher-allocation/post-primary/continuum-support-post-primary
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/70e34-tacu-le-follaine-pobail-scoile-agus-na-scoileanna-ag-athoscailt-treoir-do-scoileanna/#resources-and-support-for-school-communities
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/70e34-tacu-le-follaine-pobail-scoile-agus-na-scoileanna-ag-athoscailt-treoir-do-scoileanna/#resources-and-support-for-school-communities
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Tá dúshláin ann i gcónaí maidir le soláthar don Treoir 

Ó 2016, tá ról an treoirchomhairleora éirithe níos casta, agus tá níos mó brú ar 

threoirchomhairleoirí tacaíocht chuimsitheach iomlánaíoch a sholáthar do scoláirí. Thuairiscigh 

ceannairí scoile agus treoirchomhairleoirí leibhéil imní ní b’airde i measc scoláirí iarbhunscoile. 

Cuireann sé seo stró ar acmhainn na seirbhíse teoranta comhairleoireachta pearsanta atá ar 

fáil i scoileanna. Mar fhreagairt ar phaindéim COVID-19, agus mar aitheantas do thábhacht ar 

leith na tacaíochta do scoláirí i gcomhthéacs COVID-19, cuireadh timpeall 120 post breise 

treorach ar fáil mar thaca d’fholláine na scoláirí in iarbhunscoileanna.  

I measc réimsí eile a raibh deacracht ag ceannairí scoile leo bhí earcú treoirchomhairleoirí 

cáilithe mar gheall ar riachtanas na Roinne le haghaidh cáilíochta gairmiúla déacha, cáilíocht 

mar mhúinteoirí iarbhunscoile agus mar threoirchomhairleoir iarbhunscoile. Ba dhúshlán do 

roinnt scoileanna é bealaí éifeachtúla a fháil chun Treoir a cuimsiú mar réimse foghlama i 

bhFolláine na Sraithe Sóisearaí. 

 

5.4 Príomhtheachtaireachtaí 
 
Foghlaim na scoláirí  

 Leanann scoláirí na hÉireann ag feidhmiú go maith i measúnuithe idirnáisiúnta sa 

léitheoireacht, sa Mhatamaitic agus san Eolaíocht; tá scóip ann le feabhas a chur ar thorthaí 

do scoláirí le hardchumas, scoláirí sárchumasacha san áireamh. 

 Tá méadú seasta ar chodán na scoláirí a dhéanann staidéar ar ábhair ag an ardleibhéal i 

mbeagnach gach ábhar. 

 Tá dul chun cinn maith déanta ag scoileanna maidir le liteartacht scoile uile; d’fhéadfaí níos 

mó feabhais a chur ar fhorbairt foclóra agus ar litearthacht bhéil. 

 Cé go raibh cáilíocht foghlama na scoláirí sa Ghaeilge go maith nó go han-mhaith i 

bhformhór na scoileanna, bhí sí i bhfad ní b’ ísle ná na caighdeáin a baineadh amach i 

gcroí-ábhair eile. 

 Tá méadú tagtha ar na leibhéil foghlama eispéireasacha agus tóghaíocha sna hábhair 

Eolaíochta, Teicneolaíochta, Innealtóireachta agus Matamaitice (ETIM); léiríonn cuid de na 

torthaí ó mheasúnuithe idirnáisiúnta go bhfuil dúshláin fós ann i múineadh na Matamaitice. 

 Bhí eispéiris foghlama ardchaighdeáin ag scoláirí sa Chorpoideachas agus san Oideachas 

Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte; tá eispéiris den sórt sin ríthábhachtach chun folláine na 

scoláirí a chothabháil agus a chur chun cinn.  

 Cuirtear fáilte roimh na hacmhainní Treoracha agus Comhairleoireachta breise a 

soláthraíodh mar fhreagra ar phaindéim COVID-19; beidh gá, ámh, le breis tacaíochtaí 

córais sa Treoir agus sa Chomhairleoireacht.  

 

Teagasc agus measúnú  

 Tá Creat na Sraithe Sóisearaí á fheidhmiú go rathúil i mórán scoileanna; d’fhéadfaí forbairt 

a dhéanamh ar chomhroinnt saineolais tras-churaclaim, dírithe ar dhearadh 

ionchuimsitheach tascanna agus pleananna roinne an ábhair a ailíniú tuilleadh le 

sonraíochtaí nua an ábhair.  

 Baineann dúshláin fós le conas a dhéantar measúnú, conas a úsáidtear torthaí an 

mheasúnaithe agus cáilíocht an aiseolais fhoirmithigh a fhaigheann na scoláirí; spreag 

COVID-19 a lán smaointeoireachta nua sa réimse seo. Mar gheall ar chur i bhfeidhm na 

measúnuithe seomra-bhunaithe (MSBnna) sa tSraith Shóisearach, baineadh úsáid as raon 
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ní ba leithne de chur chuige measúnaithe agus tugadh deiseanna do mhúinteoirí dul i mbun 

comhphlé agus cruinnithe modhnóireachta maidir le gnóthachtálacha na scoláirí. 

 Tá timpeallachtaí foghlama ar ardchaighdeán, agus tá leibhéil arda taitnimh agus spreagtha 

na scoláirí le feiceáil sna hiar-bhunscoileanna; Teastaíonn tuilleadh forbartha ar chleachtais 

chomhfhoghlama do scoláirí. 

 Bhí úsáid na teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide i bhfad ní b’éifeachtaí mar uirlis 

teagaisc agus foghlama le linn na paindéime, áit nach raibh mórán forbartha déanta uirthi 

roimh an bpaindéim. 

 

5.5 Ag breathnú chun tosaigh 
 

Gnóthachtáil na scoláirí agus foghlaim níos fearr a chur chun cinn 
 Ní mór do gach scoil úsáid a bhaint as cuir chuige a mbeidh ina gcabhair chun líon na 

scoláirí a ngnóthaíonn ag na leibhéil is airde a mhéadú agus a thabharfaidh aghaidh ar 

riachtanais na scoláirí is cumasaí agus na scoláirí sárchumasacha. 

 Tá gá le straitéisí scoile uile chun leibhéal phleanáil na ranna ábhair a fheabhsú; ní mór ach 

go háirithe torthaí foghlama, oideolaíocht agus measúnú a ailíniú níos mó i bpleananna 

ábhair agus cláir. 

 Ba chóir deiseanna breise a chur ar fáil do scoláirí le bheith páirteach i gcaint agus i bplé 

agus le bheith ag obair le chéile sna ceachtanna. 

 Bunaithe ar thaithí COVID-19 agus ar na hathruithe ar chleachtais mheasúnaithe a ghabh 

leis, is ceart do scoileanna na bealaí ina ndéantar measúnú a mheas, mar aon le conas a 

úsáidtear na sonraí measúnaithe agus conas a chumasaítear scoláirí chun machnamh a 

dhéanamh ar a ndul chun cinn mar fhoghlaimeoirí. 

 

Soláthar don Ghaeilge 
 Is gá do mhúinteoirí deiseanna breise a chruthú do scoláirí chun an Ghaeilge a úsáid le linn 

ceachtanna trí thascanna agus gniomhaíochtaí taitneamhacha, cruthaitheacha agus 

spreagúla - tá sé seo ríthábhachtach don sealbhú éifeachtúil teanga.  

 Is ceart do scoileanna tosaíocht a thabhairt do phleanáil ghnímh le haghaidh ceachtanna 

Gaeilge, acmhainní spéisiúla ábhartha comhaimseartha a chuimsiú lena n-áirítear 

teicneolaíocht dhigiteach, raon de mhodheolaíochta agus de straitéisí éifeachtúla 

measúnaithe a chinntíonn go dtugtar aiseolas rialta do scoláirí ar an dul chun cinn atá á 

dhéanamh acu mar fhoghlaimeoirí teanga, agus treoir shoiléir maidir le conas feabhas a 

chur orthu féin. 

 

Forbairt córais  
 Ba cheart go gcuirfeadh dearadh curaclaim, oideachas múinteoirí agus beartas 

measúnaithe san áireamh, ach go háirithe sa Mhatamaitic, in ábhair ETIM eile agus in 

ábhair Ghnó, an gá do scoláirí scileanna réitithe fadhbanna dinimiciúla a fhorbairt a chuirfidh 

ar a gcumas dul san iomaíocht laistigh de mhargadh saothair idirnáisiúnta atá ag forbairt go 

tapa agus ag éirí níos mó  

 Beidh feabhsú leanúnach ag teastáil sa réimse Treorach agus Comhairleoireachta le 

tabhairt faoi na dúshláin a bhaineann le hearcaíocht, curaclam agus leis na leibhéil imní atá 

ag méadú i measc na scoláirí.  
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 Caibidil 6 – Ionchuimsiú 

Príomheolas 

Comhthéacs 

 Soláthar fairsing acmhainní agus forbairt beartais i réimse an ionchuimsithe 

 Oideachas speisialta 
o Tugadh isteach samhail nua in 2017 chun acmhainní teagaisc oideachais 

speisialta a leithdháileadh i scoileanna príomhshrutha 
o Tugadh isteach samhail chigireachta nua in 2019 inar díríodh  ar riachtanais 

speisialta oideachais ag an leibhéal iar-bhunscoile 
o 1,118 múinteoir oideachais speisialta breise 
o 5,079 cúntóir riachtanas speisialta breise 
o 730 rang speisialta breise 
o 3,970 dalta/scoláire breise cláraithe i ranganna speisialta 
o 457 rang speisialta breise do dhaltaí/scoláirí a bhfuil uathachas orthu 
o 451 dalta/scoláire breise ag freastal ar scoileanna speisialta 
o 97 múinteoir breise fostaithe i scoileanna speisialta 

 Míbhuntáiste oideachasúil 
o Tháinig Plean DEIS 2017 in ionad Plean Gníomhaíochta DEIS um Chuimsiú 

Oideachais (2005). 
o Bunaíodh an Ciste Barr Feabhais Scoile in 2017 
o Maoiniú curtha ar fáil d’Ionaid Fáiltithe agus Ionduchtaithe Éigeandála mar 

bheart eatramhach 

 Bhí tionchar suntasach ag COVID-19 ar leanaí agus daoine óga a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu agus orthu siúd atá i mbaol an-mhór míbhuntáiste 
oideachais 

 

Cigireachtaí agus tuarascálacha 

 Riachtanais speisialta oideachais 
o Caighdeán an teagaisc agus na foghlama: go maith nó go han-mhaith i 96% 

de chigireachtaí  dírithe ar RSO i mbunscoileanna 
o Teagasc: go maith nó go han-mhaith i 78% de chigireachtaí  dírithe ar RSO in 

iar-bhunscoileanna 
o Teagasc: go maith nó go han-mhaith i 63% de chigireachtaí dírithe ar RSO in 

iar-bhunscoileanna 
o Leibhéil arda taitnimh agus spreagtha i measc daltaí/scoláirí i 86% de 

ranganna speisialta agus suíomhanna tacaíochta 

 DEIS 
o 98 meastóireacht ar phleanáil gníomhaíochta DEIS le haghaidh feabhsúcháin 
o Ceannaireacht éifeachtach ar phleanáil gníomhaíochta le haghaidh 

feabhsúcháin i 69% de na scoileanna 
o Ghlac 60 bunscoil agus 24 iar-bhunscoil páirt sa tionscnamh Ciste Barr 

Feabhais Scoile-DEIS 

 Soláthar speisialaithe 
o 14 meastóireacht i scoileanna a bhaineann le hIonaid Choinneála Leanaí nó 

Aonaid Chúraim Speisialta 
o 89 meastóireacht in ionaid Ógtheagmhála 
o Cur chuige éifeachtach teagaisc i 78% de na ceachtanna Ógtheagmhála a 

breathnaíodh 
 Rinneadh meastóireacht in 2019 ar na 4 scoil ceangailte le hAonaid um Sheirbhísí 

Meabhairshláinte do  Leanaí agus d’Ógánaigh 
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Roinnt priomhtheachtaireachtaí 

 Ní mór amharc ar leibhéal ioncuimsitheachta an tsoláthair reatha 

 Ba cheart tosaíocht a thabhairt do bheartais rollaithe i ranganna uathachais agus i 

ranganna speisialta eile d’áiteanna do dhaltaí/scoláirí a bhfuil riachtanais chasta acu 

 Ba cheart cleachtais chomhoibritheacha a fhorbairt tuilleadh do mhúinteoirí, maidir le 

hidirghabhálacha a phleanáil agus maidir le ceachtanna a éascú, chun tacú le 

riachtanais foghlaimeoirí a bhfuil RSO acu. 

 Tá gá le fócas ar leith ar thinreamh agus ar an bhfoghlaim a dhéanamh suimiúil i 

scoileanna DEIS 

 

6.1 Réamhrá 
 

Déantar cur síos sa chaibidil seo ar thátail na gcigireachtaí le linn na tréimhse Meán Fómhair 
2016 go Nollaig 2020 maidir le soláthar spriocdhírithe chun leanaí agus daoine óga a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais (RSO) acu agus iad siúd atá i mbaol míbhuntáiste oideachais 
a chuimsiú. Tugtar forbhreathnú sa chéad chuid den chaibidil ar fhorbairtí a bhaineann le 
beartas, soláthar acmhainní agus cleachtas sna réimsí sin le linn na tréimhse 2016-2020. Agus 
an tráchtaireacht ar sholáthar d’oideachas speisialta á mheas, tá sé tábhachtach a mheabhrú 
go bhfuil trí chatagóir ar leith de dhaltaí/scoláirí ag a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 
(RSO) mar a fhoráiltear le leanúntas soláthair: iad siúd atá i ranganna príomhshrutha a 
fhaigheann tacaíocht bhreise sa rang, iad siúd a baineadh amach as ranganna príomhshrutha 
agus atá i ranganna speisialta i scoileanna príomhshrutha; agus iad siúd atá i scoileanna 
speisialta.  

Baineann an chaibidil seo leas as sonraí a bailíodh le linn cigireachtaí dírithe ar sholáthar RSO 
agus as cigireachtaí ar phleanáil gníomhaíochta maidir le Comhionannas Deiseanna i 
Scoileanna a Sheachadadh (DEIS) i scoileanna DEIS chomh maith le meastóireachtaí scoile 
uile, meastóireachtaí curaclaim agus cigireachtaí ábhair a rinneadh sa tréimhse 2016-2020. 
Baineann sé leas freisin as tátail chigireachtaí ar ionaid Ógtheagmhála agus cigireachtaí i 
scoileanna a ghabhann le hAonaid Chúraim Speisialta (ACSanna) nó an tIonad Coinneála 
Leanaí (ICLanna), agus ar roinnt tuarascálacha ilchodacha a d’fhoilsigh an Chigireacht le linn 
na tréimhse seo.  

Sa tréimhse Meán Fómhair 2016 go Nollaig 2020, bhí soláthar fairsing acmhainní agus forbairt 
leathan beartas ann chun tacú le hionchuimsiú94 agus soláthar oideachais do leanaí agus do 
dhaoine óga a bhfuil RSO acu nó a bhí i mbaol míbhuntáiste oideachais. Tugann tátail na 
cigireachta sin le fios go raibh go leor gnéithe den soláthar do na daltaí/na scoláirí sin i 
scoileanna maith nó an-mhaith. Is léir freisin go bhféadfaí feabhas a chur ar roinnt gnéithe 
tábhachtacha den soláthar, mar shampla iad siúd a bhaineann le pleanáil gníomhaíochta, rollú 
agus tinreamh. Tá na gnéithe sin riachtanach chun freastal ar riachtanais gach linbh agus duine 
óg agus chun tacú lena n-ionchuimsiú i suíomhanna oideachais de réir bheartas na Roinne. 

Le linn phaindéim COVID-19 in 2020, cuireadh soláthar acmhainní feabhsaithe ar fáil do leanaí 
agus do dhaoine óga a bhfuil RSO acu agus dóibh siúd is mó atá i mbaol míbhuntáiste 
oideachais nuair a dúnadh na scoileanna agus freisin nuair a athosclaíodh na scoileanna. Le 
linn na tréimhse ina raibh na scoileanna dúnta agus roimh athoscailt na scoile i Meán Fómhair 
2020, d’fhoilsigh an Roinn treoir shonrach chun tacú le scoileanna soláthar a dhéanamh do 
leanaí agus do dhaoine óga a bhfuil RSO acu, agus do leanaí agus do dhaoine óga atá i mbaol 

                                                  

 

94 De réir Thuarascáil Foráis - Comhairle Bheartais maidir le Scoileanna Speisialta agus Ranganna Speisialta CNOS a foilsíodh 
in 2019, léiríodh oideachas cuimsitheach mar sholáthar leanúnach oideachais a chuimsíonn ranganna príomhshrutha, ranganna 
speisialta i scoileanna príomhshrutha agus scoileanna speisialta.  Tá an tuarascáil ar fáil ag https://ncse.ie/wp-
content/uploads/2019/11/Progress-Report-Policy-Advice-on-Special-Schools-Classes-website-upload.pdf  

https://ncse.ie/wp-content/uploads/2019/11/Progress-Report-Policy-Advice-on-Special-Schools-Classes-website-upload.pdf
https://ncse.ie/wp-content/uploads/2019/11/Progress-Report-Policy-Advice-on-Special-Schools-Classes-website-upload.pdf


179 

 

míbhuntáiste oideachais. Léirigh tátail an taighde a rinne an Chigireacht le linn na dtréimhsí inar 
dúnadh agus inar athosclaíodh scoileanna le linn 2020 go raibh tionchar diúltach ag an  gcian-
theagasc ar go leor leanaí a raibh RSO acu ach go háirithe, ó thaobh foghlama agus folláine 
araon de (féach Caibidil 10). Léirigh tátail tuarascála95  a rinne an Institiúid Taighde 
Eacnamaíochta agus Sóisialta (ITES) i gcomhpháirtíocht leis an Roinn Leanaí, Comhionannais, 
Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige (RLCMLÓ) in 2020, gur dóigh go bhfuil iarmhairtí 
fadtéarmacha ag cur isteach ar an bhfoghlaim do go leor leanaí agus daoine óga, agus go 
háirithe dóibh siúd atá faoi mhíbhuntáiste. Chun cabhrú le dul i ngleic leis na dúshláin a bhí 
roimh na daltaí agus na scoláirí sin, bhunaigh an Roinn raon clár samhraidh ar leith, cláir ar 
cuireadh go mór leo i gcomparáid le blianta roimhe seo, i scoileanna príomhshrutha agus i 
scoileanna speisialta.  

 

6.2 Oideachas speisialta 

6.2.1 Soláthar agus acmhainní 

 

Is tosaíocht leanúnach don Rialtas oideachas a sholáthar do leanaí agus do dhaoine óga 
a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 
 

Is é cuspóir beartais ginearálta na Roinne Oideachais oideachas uilechuimsitheach a chur chun 

cinn do leanaí agus do dhaoine óga a bhfuil  RSO acu  i suíomhanna príomhshrutha. Nuair 

nach féidir é sin a dhéanamh, is é an tiomantas beartais soláthar a dhéanamh do shuíomhanna 

speisialaithe trí shocrúcháin i ranganna speisialta nó i scoileanna speisialta. Freastalaíonn 

formhór mór na leanaí agus na ndaoine óga a bhfuil RSO acu ar scoileanna príomhshrutha ina 

bhfuil tacaíochtaí breise.96 Gach bliain, caitheann an Roinn méid suntasach i réimse an 

oideachais speisialta. In 2020, caitheadh níos mó ná 19% de bhuiséad foriomlán na Roinne ar 

oideachas speisialta. 

Tá méadú suntasach tagtha ar na hacmhainní chun tacú le leanaí agus daoine óga a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu; tá méadú ar sholáthar cúntóirí riachtanais 
speisialta nach bhfacthas a samhail riamh cheana 
 

Le linn na tréimhse dá dtagraíonn an tuarascáil seo, tháinig méadú suntasach ar na hacmhainní 
a cuireadh ar fáil do scoileanna chun tacú le daltaí/scoláirí a bhfuil RSO acu (Tábla 6.1). Ó 
Mheán Fómhair 2016 go Nollaig 2020, fostaíodh 641 múinteoir oideachais speisialta breise i 
mbunscoileanna agus 477 múinteoir breise in iar-bhunscoileanna, arb ionann é agus méadú 
7.4% ag leibhéal na bunscoile agus 12.5% ag leibhéal iar-bhunscoile. Caithfear na figiúirí seo a 
shuí i gcomhthéacs ráta fáis de 0.55% i líon iomlán na ndaltaí bunscoile i scoileanna agus 7.6% 
i líon iomlán na scoláirí in iar-bhunscoileanna. Fostaíodh 97 múinteoir breise i scoileanna 
speisialta, rud a léiríonn fás 7.1%; 

Le linn na tréimhse sin, tháinig méadú níos mó fós ar líon na gcúntóirí riachtanas speisialta 
(CRSanna) atá fostaithe i scoileanna. Fostaíodh 3,576 CRS breise i mbunscoileanna (méadú 
de bheagnach 46%), 361 CRS breise i scoileanna speisialta (méadú 15%) agus 1,142 CRS 
breise in iar-bhunscoileanna (méadú 45%) (Tábla 6.1). Méadú nach bhfacthas a shamhail riamh 

                                                  

 

95 Darmody, M., Smyth E. and Russell H. (2020) Implications of the COVID-19 Pandemic for Policy in Relation to Children and 
Young People. Ar fáil ag: https://www.esri.ie/news/esri-report-finds-that-action-needed-to-address-the-short-and-longer-term-
impacts-of-covid-19 
96 An Chigireacht, An Roinn Oideachais (2016) Athbhreithniú ar an Staidéar Píolótach de Shamhail Nua chun Acmhainní 
Teagaisc a Leithdháileadh ar Scoileanna Príomhshrutha chun Tacú le Daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu, 
lch 1. Ar fáil ag: https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/tuairisci-cigireachta-tuarascalacha-treoirlinte-meastoireachta/ 

https://www.esri.ie/news/esri-report-finds-that-action-needed-to-address-the-short-and-longer-term-impacts-of-covid-19
https://www.esri.ie/news/esri-report-finds-that-action-needed-to-address-the-short-and-longer-term-impacts-of-covid-19
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/tuairisci-cigireachta-tuarascalacha-treoirlinte-meastoireachta/
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cheana a bhí sa mhéadú foriomlán sin ar líon na CRSanna sa chóras i gcoibhneas le daonra na 
ndaltaí/na scoláirí.  

 

Tábla 6.1: Soláthar do leanaí agus do dhaoine óga a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu: Meán Fómhair 

2016 - Nollaig 2020* 

 Bunscoileanna agus scoileanna 

speisialta 
Iar-bhunscoileanna 

 2016 2020 2016 2020 

Líon iomlán na 

múinteoirí 

35,669 38,604 26,27397 30,739 

Méadú 8.2% Méadú 17.0% 

Líon na múinteoirí 
oideachais speisialta i 
scoileanna 
príomhshrutha 

 

8,68298 9,323 3,819 4,296 

Méadú 7.4% Méadú 12.5% 

Líon na múinteoirí i 

scoileanna speisialta 

1,365 1,462 Gan a bheith ar fáil 

Méadú 7.1% Gan a bheith ar fáil 

Líon na gcúntóirí 

riachtanais speisialta i 

scoileanna 

príomhshrutha 

7,709 11,285 2,554 3,696 

Méadú 46.3% Méadú 44.7% 

Líon na gcúntóirí 

riachtanais speisialta i 

scoileanna speisialta 

2,371 2,732 

Gan a 

bheith ar 

fáil 

Gan a 

bheith ar 

fáil 

15.2% Gan a bheith ar fáil 

Líon na ranganna 

speisialta i scoileanna 

príomhshrutha 

814 1,321 294 517 

Méadú 62.3% Méadú 75.9% 

Foinse: Rannóg na Staitisticí, An Roinn Oideachais. Féach freisin Education Indicators for Ireland 2021 ar fáil 
ag https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/staitistici-oideachais/#latest-statistical-reports  

* Nuair is ábhartha, déantar na figiúirí a shlánú go dtí an choibhéis lánaimseartha (WTE) is gaire 

                                                  

 

97 Ba é an figiúr do 2015/2016 a luadh i dTuarascáil dheirIdh an Phríomhchigire ná 26,804. San fhigiúr sin áiríodh múinteoirí 
chúrsaí iar-Ardteistiméireachta. Ní áirítear figiúirí CTB sa tábla seo. 
98 Cuimsíonn líon na múinteoirí oideachais speisialta i 2016 múinteoirí cúnta agus múinteoirí tacaíochta foghlama. 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/staitistici-oideachais/#latest-statistical-reports
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Rinne an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta athbhreithniú ar an scéim CRS  
agus mhol sí modh leithdháilte CRS do scoileanna. Aithníodh freisin an gá atá le clár 
oiliúna do CRSanna  
 

In 2016, rinne an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (CNOS), ar iarraidh sin don 

Aire Oideachais agus Scileanna ag an am, athbhreithniú ar an scéim CRS agus d’fhoilsigh sí 

comhairle chuimsitheach bheartais maidir leis an scéim CRS in 2018.99 Léirigh an t-

athbhreithniú a rinne CNOS ábhair imní chomhchosúla faoin méadú ar sholáthar CRS is  a 

cuireadh in iúl in athbhreithniú roimhe sin100 maidir le soláthar CRS ar rannchuidigh an 

Chigireacht leis in 2011; go bunúsach go bhféadfadh laghdú ar am teagmhála díreach idir 

múinteoirí agus daltaí do leanaí a bhfuil  RSO acu a bheith mar thoradh ar sholáthar cúnaimh 

CRS. Chinn an CNOS freisin go raibh na rátaí fáis i soláthar CRS neamh-inbhuanaithe agus 

mhol sé modh malartach chun leithdháileadh CRS a sholáthar do scoileanna. Agus an tuairisc 

seo á scríobh, cuireadh tabhairt isteach an tsocraithe nua sin siar ó Mheán Fómhair 2020 go dtí 

tús na scoilbhliana 2022/23. 

D'aithin CNOS freisin an gá le clár oiliúna do CRSanna ina athbhreithniú ar an scéim CRS. Tar 

éis próisis soláthair phoiblí, roghnaíodh Scoil Oideachais Choláiste na hOllscoile, Baile Átha 

Cliath (UCD) i gcomhar le Scoil Altranais, Cnáimhseachais agus Córais Sláinte UCD chun an 

clár a fhorbairt agus a sheachadadh. Cuireadh tús leis an  Clár Oiliúna Náisiúnta do Chúntóirí 

Riachtanas Speisialta i mí Eanáir 2021 mar a cláraíodh 500 CRS sa chéad bhliain. Tá an clár, 

atá saor in aisce, ar fáil do gach CRS atá ag obair i mbunscoileanna, in iar-bhunscoileanna 

agus i scoileanna speisialta. 

Tá fás suntasach tagtha ar líon na ranganna speisialta ag leibhéil bunscoile agus iar-
bhunscoile  
 

Thar na tréimhse ama dá dtagraíonn an tuarascáil seo, tháinig méadú suntasach ar líon na 

ranganna speisialta, le 507 rang speisialta breise i mbunscoileanna príomhshrutha, rud arb 

ionann é agus méadú 62% agus 223 rang speisialta breise in iar-bhunscoileanna, rud arb 

ionann é agus méadú 76% (Tábla 6.1). Cláraíodh 2,674 dalta breise i ranganna speisialta i 

mbunscoileanna, rud arb ionann é agus méadú 55% agus cláraíodh 1,296 scoláire breise i 

ranganna speisialta in iar-bhunscoileanna rud arb ionann é agus méadú 83% (Tábla 6.2).  

 

Is é bunú ranganna speisialta breise do leanaí agus do dhaoine óga a bhfuil uathachas orthu ab 

chúis leis an méadú is mó i líon na ranganna speisialta. Ó 2016, soláthraíodh 427 rang 

speisialta breise do dhaltaí a bhfuil ASD acu ag leibhéal na bunscoile agus soláthraíodh 178 do 

scoláirí ag leibhéal iar-bhunscoile. Sa tréimhse chéanna, d’fhan líon na ranganna speisialta 

breise eile, amhail ranganna do leanaí agus do dhaoine óga a bhfuil neamhoird shonracha 

urlabhra agus teanga orthu, gan athrú den chuid is mó.  

 

  

                                                  

 

99 An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (CNOS) (2018) Athbhreithniú cuimsitheach ar Scéim na gCúntóirí 
Riachtanas Speisialta: Samhail Nua Cuimsithe Scoile chun na Tacaí Cearta a Sheachadadh ag an Am Ceart chuig Scoláirí le 
Riachtanais Breise Cúraim.  Ar fáil ag: http://ncse.ie/wp-content/uploads/2018/05/NCSE-PAP6-Comprehensive-Review-SNA-
Scheme.pdf  
100An Roinn Oideachais agus Scileanna (2011) A Value for Money Review of Expenditure on the Special Needs Assistant 
Scheme 2007/8 to 2010. Ar fáil ag: https://www.gov.ie/en/collection/value-for-money-reviews/  

https://www.ucd.ie/education/study/specialneedsassistants/
https://www.ucd.ie/education/study/specialneedsassistants/
http://ncse.ie/wp-content/uploads/2018/05/NCSE-PAP6-Comprehensive-Review-SNA-Scheme.pdf
http://ncse.ie/wp-content/uploads/2018/05/NCSE-PAP6-Comprehensive-Review-SNA-Scheme.pdf
https://www.gov.ie/en/collection/value-for-money-reviews/
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Tábla 6.2: Líon na ndaltaí/na scoláirí i ranganna speisialta i mbunscoileanna príomhshrutha agus i 
mbunscoileanna 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Daltaí i ranganna speisialta i mbunscoileanna 
príomhshrutha 

4,836 5,572 6,229 6,822 7,510 

Daltaí i ranganna speisialta in iar-
bhunscoileanna  

1,560 1,814 2,136 2,406 2,856 

Foinse: Rannóg na Staitisticí, An Roinn Oideachais. Táscairí Oideachais d’Éirinn 2021 Ar fáil ag: 
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/staitistici-oideachais/#latest-statistical-reports 

I gcodarsnacht leis an méadú suntasach a tháinig ar ranganna speisialta i mbunscoileanna 
agus in iar-bhunscoileanna príomhshrutha, d'fhan líon na scoileanna speisialta mar an gcéanna 
thar an tréimhse dá dtagraítear sa tuarascáil seo (Tábla 6.3). Tháinig méadú beag (beagnach 
6%) ar líon na ndaltaí/scoláirí sna scoileanna sin.  

Tábla 6.3: Líon na ndaltaí agus na múinteoirí i scoileanna speisialta 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Líon na scoileanna speisialta (arna 
bhfaomhadh ag CNOS)  

114  114  114  114  114 

Daltaí i scoileanna speisialta  7,567  7,662  7,728  8,035  8,018 

Múinteoirí i scoileanna speisialta  1,365  1,387  1,400  1,435  1,462 

Foinse: Rannóg na Staitisticí, An Roinn Oideachais. Féach freisin Education Indicators for Ireland 2021 ar fáil 
ag: https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/staitistici-oideachais/#latest-statistical-reports 

 

Tá comhairle faoi bheartas á forbairt ag an gComhairle Náisiúnta um Oideachas 
Speisialta (CNOS) don Aire i leith scoileanna speisialta agus ranganna speisialta 
 

D’iarr an Roinn ar an an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (CNOS) comhairle faoi 

bheartas a sholáthar don Aire i leith scoileanna speisialta agus ranganna speisialta. Iarradh go 

háirithe ar an gComhairle comhairle a thabhairt maidir leis an soláthar oideachais ar cheart a 

bheith ann do dhaltaí/scoláirí i scoileanna speisialta agus i ranganna speisialta, agus moltaí a 

dhéanamh maidir leis an soláthar a theastaíonn le cur ar chumas na ndaltaí agus na scoláirí sin 

torthaí níos fearr a bhaint amach. Mar chuid den phróiseas sin, d’fhoilsigh CNOS Tuarascáil 

Foráis - Comhairle Bheartais maidir le Scoileanna Speisialta agus Ranganna Speisialta in 2019.  

Tugadh aitheantas sa tuarascáil sin don infheistíocht shubstaintiúil a rinne an Roinn san 

oideachas speisialta, agus é á thabhairt ar aird gur leithdháileadh beagnach 18% den bhuiséad 

iomlán oideachais in 2019 chun tacú le daltaí/scoláirí a  raibh riachtanais speisialta acu. De réir 

na tuarascála, chomhaontaigh na grúpaí comhairliúcháin leis an bprionsabal gur cheart 

oideachas a chur ar gach foghlaimeoir le chéile. Ba léir áfach nach raibh na grúpaí sin ar aon 

fhocal maidir le cibé acu an raibh nó nach raibh an méid sin indéanta nó fiú inmhianaithe do 

gach foghlaimeoir, go háirithe dóibh siúd a raibh na riachtanais is casta acu.  

Agus muid ag bogadh i dtreo borradh cuimsithe, léirigh an tuarascáil go mbeadh gá le gnéithe 

den chóras reatha a oiriúnú, mar shampla, foirgnimh scoile, cóimheas dalta-múinteoirí agus 

tacaíochtaí síceolaíocha agus teiripe. Luaitear freisin sa tuarascáil go mbeadh gá le hathrú ó 

bhonn ar oideachas tosaigh agus leanúnach múinteoirí. Bhí pléití an CNOS maidir le foilsiú 

tuarascála deiridh ar siúl ag am foilsithe thuarascáil an Phríomhchigire seo.  

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/staitistici-oideachais/#latest-statistical-reports
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/staitistici-oideachais/#latest-statistical-reports
https://ncse.ie/progress-report-policy-advice-on-special-schools-and-classes
https://ncse.ie/progress-report-policy-advice-on-special-schools-and-classes
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6.2.2 Samhail leithdháilte múinteoirí oideachais speisialta 

Tugadh isteach samhail nua chun acmhainní teagaisc oideachais speisialta a 
leithdháileadh, rud a chuireann ar chumas scoileanna acmhainní a leithdháileadh go 
solúbtha de réir riachtanas tosaíochta na ndaltaí/na scoláirí 
 

I mí Eanáir 2017, d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, de thráth na huaire, go 

dtabharfaí isteach samhail nua chun acmhainní teagaisc don oideachais speisialta a 

leithdháileadh ar bhunscoileanna agus ar iar-bhunscoileanna príomhshrutha. Dearadh an 

tsamhail um leithdháileadh Múinteoirí Oideachais Speisialta (MOSanna), a tugadh isteach i 

scoileanna ó Mheán Fómhair 2017, chun leithdháileadh aontaithe aonair acmhainní teagaisc a 

sholáthar do gach scoil, ar acmhainní a d’fhéadfaí a úsáid go solúbtha chun daltaí/scoláirí a 

bhfuil RSO acu a mhúineadh.  

Bhí difríocht shuntasach idir an tsamhail nua leithdháilte agus an tsamhail roimhe sin. Faoin 

samhail nua seo, cuireann an Roinn acmhainní ar fáil go díreach do bhunscoileanna agus d’iar-

bhunscoileanna bunaithe ar a bpróifílí oideachais,101 agus cuireann sí ar chumas scoileanna na 

hacmhainní sin a leithdháileadh go solúbtha ar dhaltaí/scoláirí de réir a riachtanas foghlama 

tosaíochta, gan aon ghá a bheith ann diagnóis, tuarascáil ghairmiúil nó lipéad an mhíchumais a 

fháil. 

Is é an príomhphrionsabal atá mar bhonn taca faoin tsamhail leasaithe sin ná go gcuirtear fáilte 

roimh gach dalta, is cuma má tá riachtanais speisialta oideachais aige nó aici, agus go gcuirtear 

ar chumas gach dalta dul ar rolla a scoile áitiúil. Tugann ionchuimsiú bríoch le tuiscint go 

múintear gach dalta/scoláire i dtimpeallachtaí spreagúla agus tacúla ranga ina bhfuil meas agus 

luach orthu agus ina dtugtar aghaidh ar a riachtanais aonair. Chomh maith leis na prionsabail a 

thacaíonn le himscaradh acmhainní, soláthraíonn Treoirlínte na Roinne um Thacaíocht do 

Dhaltaí/Scoláirí  a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu i Scoileanna Príomhshrutha 

treoir bhreise maidir le torthaí leanaí agus daoine óga a bhfuil RSO acu a shainaithint, freagairt 

dóibh agus monatóireacht a dhéanamh orthu.  

Bhí deacrachtaí ann sna céimeanna tosaigh de chur i bhfeidhm na samhla leithdháilte 
múinteora oideachais speisialta  
 

Léiríonn tátail na cigireachta de chineál meastóireachta scoile uile (MSU) ar leibhéal na 

bunscoile agus na hiar-bhunscoile le linn na tréimhse idir Meán Fómhair 2017 agus Samhain 

2018 na heispéiris ba luaithe a bhí ag scoileanna maidir le húsáid a bhaint as a n-acmhainní i 

gcomhréir leis an tsamhail leithdháilte múinteora oideachais speisialta. Léiríonn siad seo go 

ndearna ceannairí scoile, ar an iomlán, cinntí maithe a bhí bunaithe ar phrionsabail na samhla, 

agus go raibh siad ag obair chun a gcuid scoileanna a dhéanamh chomh cuimsitheach agus ab 

fhéidir. Léiríonn na tátail freisin go raibh cáilíocht an teagaisc do dhaltaí a raibh  RSO acu go 

maith agus go raibh béim ní ba mhó ar sholáthar tacaíochta ionranga.  

Mar sin féin, d’aithin cigirí go bhféadfaí tuilleadh forbartha a dhéanamh ar roinnt gnéithe den 

cheannaireacht, agus de chleachtas comhoibríoch mhúinteoirí. Ar na gnéithe sin bhí an gá lena 

chinntiú go raibh straitéisí a cuireadh i bhfeidhm i scoileanna ag teacht go hiomlán le dul chun 

cinn a dhéanamh maidir le riachtanais foghlama tosaíochta aitheanta na ndaltaí/na scoláirí. Ba 

                                                  

 

101 Tá tuilleadh sonraí faoin gcaoi a gcuirtear próifílí oideachais scoileanna le chéile ar fáil i gciorclán bunscoile 0013/2017 
agus i gciorclán iar-bhunscoile 0014/2017. Tá fáil ar na ciorcláin sin ag 
https://www.gov.ie/ga/ciorclan/1515898789ab488d9cd6cf11828df875/ agus 
https://www.gov.ie/en/circular/b1ee7005c95747cea9e6406b8a5b3c67/ faoi seach. 
 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/86519-ag-tacu-le-daltai-a-bhfuil-riachtanais-speisialta-oideachais-acu-treoirlinte-do-scoileanna/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/86519-ag-tacu-le-daltai-a-bhfuil-riachtanais-speisialta-oideachais-acu-treoirlinte-do-scoileanna/
https://www.gov.ie/ga/ciorclan/1515898789ab488d9cd6cf11828df875/
https://www.gov.ie/en/circular/b1ee7005c95747cea9e6406b8a5b3c67/
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ghá aird ar leith a thabhairt ar ghné amháin den soláthar; i mionlach bunscoileanna agus iar-

bhunscoileanna, ní raibh acmhainní breise teagaisc a cuireadh ar fáil chun cabhrú leis an scoil 

freastal ar riachtanais speisialta oideachais roinnt leanaí á n-úsáid de réir théarmaí Ciorclán 

0013/2017 (Bunscoileanna) nó Ciorclán 0014/2017 (Iar-bhunscoileanna). Rinneadh 283 

chigireacht MSU go dtí deireadh mhí na Samhna 2018 tar éis na ciorcláin sin a eisiúint. Ag 

eascairt as na cigireachtaí seo, chuir cigirí tríocha trí meabhrán  maidir le himscaradh míchuí na 

n-acmhainní teagaisc RSO breise faoi bhráid Rannóg Oideachais Speisialta na Roinne. Tar éis 

d’oifigigh de chuid na Rannóige Oideachais Speisialta dul i dteagmháil leis na scoileanna maidir 

leis na saincheisteanna substaintiúla a ardaíodh sna meabhráin, réitíodh an chuid ba mhó de 

na saincheisteanna a bhain le neamhchomhlíonadh. 

6.2.3 Cigireacht ar sholáthar riachtanas speisialta oideachais 

Cuireadh tús le samhail shonrach chigireachta chun soláthar riachtanais speisialta 
oideachais in iar-bhunscoileanna a mheas  

Cé go dtuairiscíonn an Chigireacht ar cháilíocht an tsoláthair do leanaí agus do dhaoine óga a 

bhfuil  RSO acu trí raon samhlacha meastóireachta, tugadh isteach samhail shonrach 

mheastóireachta bhreise in 2016 chun soláthar RSO i mbunscoileanna príomhshrutha a mheas. 

Sa chomhthéacs seo, tugtar aird ar leith ar an úsáid a bhaineann an scoil as an gContanam 

Tacaíochta agus ar a mhéid a cloíonn sí leis na prionsabail agus na gníomhartha a leagtar 

amach in Treoirlínte do Bhunscoileanna Ag Tacú le Daltaí i Scoileanna Príomhshrutha a bhfuil 

Riachtanais Speisialta Oideachais acu  (féach Caibidil 2). Ina dhiaidh sin in 2019 tugadh isteach 

samhail meastóireachta a bhí dírithe ar an gcaoi chéanna d’iar-bhunscoileanna. Déantar 

cáilíocht an tsoláthair i ranganna speisialta a mheas freisin mar chuid den tsamhail 

meastóireachta curaclaim i mbunscoileanna agus, nuair is ábhartha, mar chuid den tsamhail 

cigireachta ábhair ag leibhéal iar-bhunscoile. 

Taispeánann tátail ó chigireachtaí a bhí dírithe ar riachtanais speisialta oideachais go 
raibh an teagasc agus an fhoghlaim go maith nó an-mhaith i mbeagnach gach ceacht i 
mbunscoileanna. Bhí an teagaisc agus an fhoghlaim éagsúil ó thaobh cáilíochta de sna 
hiar-bhunscoileanna 

Le linn na tréimhse ó Mheán Fómhair 2016 go dtí Márta 2020, cinneadh go raibh cáilíocht an 

teagaisc agus na foghlama go maith nó an-mhaith ar an iomlán i 96% de na cigireachtaí dírithe 

ar RSO i mbunscoileanna (Tábla 6.4). Léiríonn sonraí na suirbhéanna ar thuismitheoirí sna 

cigireachtaí seo go raibh 93% de thuismitheoirí sásta leis na deiseanna a bhí acu foghlaim a 

bpáiste a phlé. 

 

Ag leibhéal iar-bhunscoile, cuireadh tús le cigireachtaí atá dírithe ar RSO i Márta 2019. Bhí líon 

na gcigireachtaí dírithe ar RSO ag an leibhéal iar-bhunscoile a rinneadh ó tugadh isteach iad in 

2019 sách beag, go príomha mar gheall ar dhúnadh scoileanna de bharr phaindéim COVID-19 

in 2020. Bhí cáilíocht an teagaisc go maith nó an-mhaith i 78% de na cigireachtaí seo agus bhí 

sé sásúil sa 22% eile (Tábla 6.4). Bhí cáilíocht na foghlama go maith nó an-mhaith i 63% de na 

cigireachtaí seo agus bhí sé sásúil sa 37% eile. Cé go dtagann na torthaí seo ó líon measartha 

beag cigireachtaí dírithe ar RSO ag leibhéal iar-bhunscoile, tá le tuiscint uathu go bhféadfaí an 

soláthar do leanaí le RSO a fheabhsú ag an leibhéal seo. Léiríonn torthaí na suirbhéanna ar 

thuismitheoirí sna cigireachtaí seo go raibh 19% de thuismitheoirí sásta leis na deiseanna a bhí 

acu foghlaim a bpáiste a phlé. Is inspéise an difríocht sna tátail sin idir bunscoileanna agus iar-

bhunscoileanna. 

 

https://www.gov.ie/ga/ciorclan/1515898789ab488d9cd6cf11828df875/
https://www.gov.ie/ga/ciorclan/1515898789ab488d9cd6cf11828df875/
https://www.gov.ie/ga/ciorclan/dea951d3f4b64727be51522d2a0aeeb3/
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/d6606a-none/
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/d6606a-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/86519-ag-tacu-le-daltai-a-bhfuil-riachtanais-speisialta-oideachais-acu-treoirlinte-do-scoileanna/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/86519-ag-tacu-le-daltai-a-bhfuil-riachtanais-speisialta-oideachais-acu-treoirlinte-do-scoileanna/
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Tábla 6.4: Cáilíocht an teagaisc agus na foghlama i gcigireachtaí atá dírithe ar RSO i mbunscoileanna, Meán Fómhair 2016- 

Nollaig 2020, agus in iar-bhunscoileanna, Márta 2019 - Nollaig 2020  

 Bunscoileanna Iar-bhunscoileanna 

 Teagasc Foghlaim Teagasc Foghlaim 

An-mhaith 36.9% 32.1% 3.7% 3.7% 

Go maith 58.3% 64.3% 74.1% 59.3% 

Sásúil 3.6% 2.4% 22.2% 37.0% 

Measartha 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 

Lag 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

Tá tátail na cigireachta dearfach maidir le rannpháirtíocht daltaí/scoláirí i ranganna 
speisialta agus i suíomhanna tacaíochta i scoileanna príomhshrutha agus i scoileanna 
speisialta 
 

Tugadh faoi deara go raibh taitneamh agus spreagadh na ndaltaí/scoláirí go maith nó an-mhaith 

in 86% de na ceachtanna i ranganna speisialta agus i suíomhanna tacaíochta i meastóireachtaí 

curaclaim, cigireachtaí RSO agus i gcigireachtaí de chineál scoile uile i mbunscoileanna agus i 

scoileanna speisialta (Tábla 6.5). Is é 79% an céatadán chomhfhreagrach do chigireacht ábhair, 

do chigireachtaí RSO, do mheastóireachtaí cláir agus do mheastóireachtaí scoile uile in iar-

bhunscoileanna. I gcigireachtaí a raibh coinne leo ag leibhéal na bunscoile, tugadh faoi deara 

go raibh rannpháirtíocht na ndaltaí san fhoghlaim go maith nó an-mhaith i 89% de na 

ceachtanna a breathnaíodh sna suíomhanna RSO sin. Ag leibhéal iar-bhunscoile, ba é 84% an 

figiúr comhfhreagrach. Bhí rannpháirtíocht agus spreagadh daltaí/scoláirí sásúil i 12% agus 

18% faoi seach de na ceachtanna sin ag leibhéal bunscoile agus iar-bhunscoile. Is den suntas 

é gur measadh go raibh cáilíocht eispéireas na ndaltaí agus na scoláirí i dtéarmaí taitnimh agus 

spreagtha, agus na rannpháirtíochta san fhoghlaim cuíosach nó lag i líon an-bheag 

comhthéacsanna, idir 2.3% agus 3.6% mar a thaispeántar i dTábla 6.5 thíos.  

 
Tábla 6.5: Rannpháirtíocht, taitneamh agus spreagadh leanaí agus daoine óga i ranganna speisialta agus i suíomhanna 

tacaíochta i mbunscoileanna, i ranganna speisialta in iar-bhunscoileanna, agus i scoileanna speisialta: Meán Fómhair 2016 - 

Nollaig 2020 

 Taitneamh agus spreagadh Rannpháirtíocht san fhoghlaim 

 Bunscoileanna 

agus scoileanna 

speisialta 

Iar-bhunscoil Bunscoileanna 

agus scoileanna 

speisialta 

Iar-bhunscoil 

An-mhaith 45.8% 52.9% 46.4% 51.8% 

Maith 40.1% 25.9% 42.1% 31.8% 

Sásúil 11.5% 17.6% 9.2% 14.1% 

Measartha 2.2% 2.4% 2.0% 2.3% 

Lag 0.4% 1.2% 0.3% 0.0% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 
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D’fhéadaí feabhas a chur ar úsáid an mheasúnaithe chun tacú leis an bhfoghlaim agus ar 
thacaíocht sa seomra ranga don fhoghlaim 
 

Measadh go raibh gá le cleachtais mheasúnaithe agus soláthar tacaíochta ionranga do 

riachtanais foghlama a fheabhsú i ranganna speisialta agus i suíomhanna tacaíochta i 

mbunscoileanna, agus i scoileanna speisialta agus i ranganna speisialta in iar-bhunscoileanna. 

Is gné thábhachtach de sholáthar maith do gach dalta/scoláire an measúnú a úsáid chun 

riachtanais na ndaltaí/na scoláirí a aithint agus chun pleanáil go córasach do na chéad 

chéimeanna eile ina gcuid foghlama, go háirithe i gcás lucht foghlaimeoirí a bhfuil riachtanais 

speisialta oideachais acu. Bhí úsáid an mheasúnaithe chun tacú leis an bhfoghlaim go maith nó 

an-mhaith i díreach 62% de na ceachtanna a breathnaíodh i ranganna speisialta agus i 

suíomhanna tacaíochta i mbunscoileanna agus i scoileanna speisialta agus i 72% de na 

ceachtanna a breathnaíodh i ranganna speisialta agus i suíomhanna tacaíochta in iar-

bhunscoileanna (Tábla 6.6). Chinn cigirí go raibh úsáid an mheasúnaithe chun tacú le foghlaim 

cuíosach nó lag in 11% de bhunscoileanna agus de scoileanna speisialta agus i 5.9% de na 

hiar-bhunscoileanna. Bhí an soláthar do thacaíocht ionranga cuíosach nó lag i 4.9% de na 

ceachtanna a breathnaíodh i mbunscoileanna agus i scoileanna speisialta, agus i 8.2% 

d’iarbhunscoileanna (Tábla 6.6).  

 
Tábla 6.6: Úsáid an mheasúnaithe agus tacaíochta ionranga in ranganna speisialta agus suíomhanna tacaíochta i 

mbunscoileanna, i scoileanna speisialta agus i ranganna speisialta in iar-bhunscoileanna: Meán Fómhair 2016 - Nollaig 2020 

 Úsáid an mheasúnaithe mar 

thaca don fhoghlaim 

Úsáid tacaíochta sa seomra ranga 

do riachtanais foghlama 

 Bunscoileanna 

agus 

scoileanna 

speisialta 

Iar-bhunscoil Bunscoileanna 

agus 

scoileanna 

speisialta 

Iar-

bhunscoileanna 

An-mhaith 24.4% 44.7% 37.8% 60.0% 

Maith 37.3% 27.1% 38.3% 15.3% 

Sásúil 27.2% 22.3% 19.1% 16.5% 

Measartha 9.2% 4.7% 4.2% 8.2% 

Lag 1.9% 1.2% 0.7% 0.0% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

6.2.4 Socrúchán foghlaimeoirí 

Teastaíonn athbhreithniú rialta ar shocrúchán foghlaimeoirí i ranganna speisialta do 
leanaí agus do dhaoine óga a bhfuil uathachas orthu; ba chóir do scoileanna tús áite a 
thabhairt do leithdháileadh múinteoirí ardoilte a bhfuil taithí acu  ar na ranganna seo 
 

Mar a luadh cheana, tá líon na ranganna speisialta do leanaí agus do dhaoine óga a bhfuil 

uathachas orthu ag méadú go mear le blianta beaga anuas. De réir mar a aistríonn líon 

méadaithe daltaí ó ranganna speisialta i mbunscoileanna go hiar-bhunscoileanna, tá fás 

suntasach tagtha ar an éileamh ar ranganna speisialta iar-bhunscoile nua a oscailt. Go luath in 

2019, rinne an Chigireacht sraith meastóireachtaí RSO i mbunscoileanna agus in iar-

bhunscoileanna príomhshrutha ina raibh ranganna speisialta d’fhoghlaimeoirí a bhfuil 

uathachas orthu. Rinneadh na meastóireachtaí sin ar iarratas ón gComhairle Náisiúnta um 
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Oideachas Speisialta (CNOS) chun faisnéis reatha, scoilbhunaithe a sholáthar chun tacú le 

feidhm CNCO maidir le comhairle a thabhairt i dtaca le beartas. D'úsáid cigirí an tsamhail 

meastóireachta RSO chun fianaise a bhailiú ó seasca a cúig rang speisialta i mbunscoileanna 

agus fiche rang speisialta in iar-bhunscoileanna. Foilsíodh tátail na meastóireachtaí sin ar 

ranganna speisialta d’fhoghlaimeoirí ar a bhfuil uathachas i dtuarascáil ilchodach i mBealtaine 

2020.102 Caithfear tuiscint a bhaint as an bhforbairt a rinneadh le déanaí ar ranganna speisialta 

ar an dara leibhéal mar fhachtóir comhthéacsúil agus cleachtas na hearnála bunscoile á chur i 

gcomparáid le cleachtas na hearnála iar-bunscoile.  

 

Thug na torthaí le fios, i roinnt scoileanna agus go háirithe ag leibhéal iar-bhunscoile, go raibh 

clásail sriantacha i mbeartais rollaithe mar thoradh ar roinnt daltaí/scoláirí a raibh riachtanais 

acu nach raibh a oiread castachta ag baint leo a bheith cláraithe i ranganna speisialta cé go 

raibh sé de chumas acu iad féin a imeascadh ar bhonn níos fearr i ranganna príomhshrutha. 

Mar thoradh air sin, caitheadh na foghlaimeoirí sin an chuid ba mhó dá gcuid ama lena 

gcomhghleacaithe ar bhonn páirteach, ach ní cuireadh iad ar an rolla príomhshrutha. Ag an am 

céanna, bhí deacrachtaí ag daltaí/scoláirí eile a raibh riachtanais uathachais ní ba  chasta acu 

agus riachtanais foghlama comhreathacha103 clárú do na ranganna speisialta sna scoileanna 

sin. Ina theannta sin, tuairiscíodh gur moladh teagasc baile nó scoileanna speisialta do chuid de 

thuismitheoirí na leanaí agus na ndaoine óga sin. Tá sé tábhachtach, mar sin, go mbeadh 

soiléireacht ann maidir le polasaithe maidir le rollú do ranganna speisialta chun a chinntiú go 

bhfuil dáileadh na n-áiteanna i ranganna speisialta comhsheasmhach, agus go dtugtar 

tosaíocht do leithdháileadh leanaí a bhfuil  riachtanais chasta acu ar na ranganna sin. Dá réir 

sin, cabhróidh sé seo le héileamh nach bhfuil riachtanach ar áiteanna i scoileanna speisialta a 

sheachaint.  

 

Ag eascairt as na tátail sin, chomhairligh cigirí gur cheart tosaíocht a thabhairt i mbeartais 

rollaithe maidir le ranganna do dhaltaí/scoláirí a bhfuil uathachas orthu d’áiteanna do na daltaí 

agus scoláirí sin a bhfuil riachtanais chasta acu, agus go gcuirfí daltaí/scoláirí nach bhfuil a 

oiread castachta ag baint lena riachtanais i ranganna príomhshrutha le tacaíocht chuí. Ina 

theannta sin, mhol cigirí gur chóir socrúcháin gach foghlaimeora i ranganna speisialta a 

athbhreithniú go foirmiúil ar bhonn bliantúil agus gur cheart do cheannairí scoile múinteoirí a 

bhfuil na scileanna agus an taithí chuí acu a leithdháileadh ar na ranganna speisialta.  

 Is cosúil gur beag an rath atá ar an gcóras reatha de ranganna speisialta do leanaí agus 
do dhaoine óga a bhfuil uathachas orthu maidir lena lánchuimsiú a chur chun cinn  

Tugann tuarascáil na Cigireachta ar sholáthar oideachais do leanaí agus daoine óga a bhfuil 

uathachas orthu i ranganna speisialta104 le fios, i gcomhthéacs dhaingniú an Choinbhinsiúin um 

Chearta Daoine faoi Mhíchumas  (CRPD na Náisiún Aontaithe) ag Éirinn agus na himpleachtaí 

a d’fhéadfadh a bheith ag Alt 24 (Cuid 2) go háirithe, ba cheart do lucht déanta beartas scrúdú a 

dhéanamh an é cumraíocht reatha ranganna speisialta an tsamhail is éifeachtaí chun gach 

                                                  

 

102 An Roinn Oideachais (2020) Soláthar Oideachais d'Fhoghlaimeoirí le Neamhord de Chuid Speictream an Uathachais i 
Ranganna Speisialta Ceangailte le Scoileanna Príomhshrutha in Éirinn. Ar fáil ag: https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/46051-
solathar-oideachais-dfhoghlaimeoiri-le-neamhord-de-chuid-speictream-an-uathachais-i-ranganna-speisialta-ceangailte-le-
scoileanna-priomhshrutha-in-eirinn/  

103 D’fhéadfadh riachtanais foghlama den chineál sin a bheith bainteach le saincheisteanna céadfacha, riachtanais chumarsáide, 

deacrachtaí féinrialála agus ceanglas maidir le struchtúr agus intuarthacht sa timpeallacht foghlama.    

104 An Roinn Oideachais (2020) Soláthar Oideachais d'Fhoghlaimeoirí le Neamhord de Chuid Speictream an Uathachais i 
Ranganna Speisialta Ceangailte le Scoileanna Príomhshrutha in Éirinn. Ar fáil ag: https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/46051-
solathar-oideachais-dfhoghlaimeoiri-le-neamhord-de-chuid-speictream-an-uathachais-i-ranganna-speisialta-ceangailte-le-
scoileanna-priomhshrutha-in-eirinn/ 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/46051-solathar-oideachais-dfhoghlaimeoiri-le-neamhord-de-chuid-speictream-an-uathachais-i-ranganna-speisialta-ceangailte-le-scoileanna-priomhshrutha-in-eirinn/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/46051-solathar-oideachais-dfhoghlaimeoiri-le-neamhord-de-chuid-speictream-an-uathachais-i-ranganna-speisialta-ceangailte-le-scoileanna-priomhshrutha-in-eirinn/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/46051-solathar-oideachais-dfhoghlaimeoiri-le-neamhord-de-chuid-speictream-an-uathachais-i-ranganna-speisialta-ceangailte-le-scoileanna-priomhshrutha-in-eirinn/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/46051-solathar-oideachais-dfhoghlaimeoiri-le-neamhord-de-chuid-speictream-an-uathachais-i-ranganna-speisialta-ceangailte-le-scoileanna-priomhshrutha-in-eirinn/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/46051-solathar-oideachais-dfhoghlaimeoiri-le-neamhord-de-chuid-speictream-an-uathachais-i-ranganna-speisialta-ceangailte-le-scoileanna-priomhshrutha-in-eirinn/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/46051-solathar-oideachais-dfhoghlaimeoiri-le-neamhord-de-chuid-speictream-an-uathachais-i-ranganna-speisialta-ceangailte-le-scoileanna-priomhshrutha-in-eirinn/
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leanbh agus duine óg a chuimsiú go hiomlán i saol na scoile. Go sonrach, más amhlaidh go 

bhféachtar ar chuimsiú iomlán nó rollú i ranganna príomhshrutha mar an sprioc dheiridh, is 

cosúil gur beag rath atá ag an gcóras reatha de ranganna speisialta do go leor foghlaimeoirí a 

chláraíonn do rang speisialta. Cé go bhfuil sé i gceist le córas de ranganna speisialta a bhunú 

tacaíocht a thabhairt d’fhoghlaimeoirí a bhfuil riachtanais éagsúla acu ar an gconair i dtreo an 

chuimsithe iomláin, tá an baol ann go measfaidh daoine go bhfuil difear idir na leanaí agus na 

daoine óga sin agus a bpiaraí sna ranganna príomhshrutha agus go gceapfaidh siad gurb 

ionann ionchuimsiú páirteach agus toradh rathúil don fhoghlaimeoir nuair nach mar sin atá. 

Caithfidh ár gcóras oideachais a dhícheall a dhéanamh ionchuimsiú iomlán a bhaint amach do 

chách.  

 

Tá níos mó agus níos mó daoine ag iarraidh go mbunófaí ranganna speisialta nua 

d’fhoghlaimeoirí a bhfuil uathachas orthu seachas cineálacha eile ranganna speisialta. 

Ciallaíonn sé sin, i dteannta leis an drogall a luaitear le roinnt údarás scoile na ranganna 

speisialta sin a oscailt, go bhfuil riosca láidir ann go leathnófar go neamhbheartaithe soláthar 

oideachais atá leithscartha.  

 

6.3 Ionchuimsiú sóisialta 

 

6.3.1  Polasaí agus straitéis 
 

Tá  ionchuimsiú sóisialta fós ina phríomhthosaíocht don Roinn Oideachais 
 

Is príomhthosaíocht don Roinn Oideachais an t-ionchuimsiú sóisialta. I dtaca leis sin, tá an 

tAonad um Ionchuimsiú Sóisialta (AIS), aonad laistigh den Roinn níos leithne, freagrach as cur 

chuige comhordaithe a fhorbairt agus a chur chun cinn chun dul i ngleic le míbhuntáiste 

oideachais ón réamhscoil go dtí oideachas iar-bhunscoile.  

Oibríonn an Chigireacht go dlúth leis an AIS i ngach ábhar a bhaineann leis an ionchuimsiú 

sóisialta, go háirithe maidir le Comhionannas Deiseanna i Scoileanna a Sheachadadh (DEIS) a 

chur i bhfeidhm. Glacann an Chigireacht páirt i roinnt grúpaí oibre a bhunaigh an AISchun 

beartas a chur chun cinn i réimse an mhíbhuntáiste oideachais. Orthu sin tá Coiste 

Monatóireachta agus Meastóireachta DEIS, a bhfuil Príomhoifigeach an Aonaid um Ionchuimsiú 

agus grúpa stiúrtha DEIS na Roinne ina chathaoirleach air. Tríd an dlúthchomhar sin leis 

anAIS,leagann an Chigireacht béim ar an bhfianaise faoi chleachtas i scoileanna DEIS agus ar 

an gcaoi sin, cuireann sí le polasaí na Roinne maidir leis an ionchuimsiú sóisialta.  

Déantar scrúdú sa chuid eile den roinn seo ar na príomhfhorbairtí i réimse an ionchuimsithe 

shóisialta thar na tréimhse a dtagraíonn an tuarascáil seo di. 

 

I bplean DEIS 2017, leagtar amach raon uaillmhianach cuspóirí agus gníomhartha chun 
tacú le leanaí agus daoine óga is mó atá i mbaol míbhuntáiste oideachais  

 

Tháinig Plean DEIS 2017 in ionad Plean Gníomhaíochta DEIS um Chuimsiú Oideachais  

(2005). Tá sé mar aidhm ag an bplean sin torthaí oideachais níos fearr a chur chun cinn do 

dhaltaí agus scoláirí i scoileanna sna pobail is mó atá faoi mhíbhuntáiste agus an seans a 

uasmhéadú go bhfaighidh gach leanbh agus duine óg an deis is fearr is féidir chun a gcumas 

oideachais a chomhlíonadh. Leagtar amach ann an fhís maidir le hidirghabháil sa todhchaí i 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/e91b5-plean-deis-2017/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/0b4b6-deis-comhionannas-deiseanna-a-sholathar-i-scoileanna-plean-gnimh-do-chuimsiu-oideachais/
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réimse criticiúil an chuimsithe shóisialta i mbeartas oideachais agus is ionstraim beartais na 

Roinne í fós chun aghaidh a thabhairt ar mhíbhuntáiste oideachais.  

Táthar ag súil go bhforbróidh scoileanna plean gníomhaíochta le haghaidh feabhsúcháin a 

chuimseoidh na réimsí nó na téamaí seo a leanas: tinreamh; coinneáil105; aistrithe106; litearthacht; 

uimhearthacht; gnóthachtáil i scrúduithe (iar-bhunscoile amháin); comhpháirtíocht le 

tuismitheoirí, scoileanna, soláthraithe oideachais agus gníomhaireachtaí seachtracha- réimsí 

iad uile a bhí san áireamh i bplean gníomhaíochta 2005. Tugadh isteach téamaí breise mar a 

bhaineann leis an bhfolláine, forbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) agus ceannaireacht i bPlean 

DEIS 2017. Ceanglaíodh ar scoileanna athbhreithniú a dhéanamh ar a gcuid pleananna DEIS 

atá ann cheana chun gníomhaíochtaí a bhaineann leis na téamaí nua sin a ionchorprú. 

Sa phróiseas pleanála, táthar ag súil go ndéanfaidh scoileanna spriocanna leibhéal scoile a 

aontú faoi gach ceann de théamaí DEIS lena gcuirfear bonn eolais faoi phleanáil aonair agus 

chomhoibritheach múinteoirí don teagasc agus don fhoghlaim.  

Cé go bhfuil freagracht fhoriomlán ar phríomhoide gach scoile as an bpróiseas pleanála 

gníomhaíochta a fheabhsú, is minic a tharmligtear comhordú na pleanála maidir le téamaí 

aonair chuig múinteoirí aonair nó grúpaí de bhaill foirne. 

6.3.2 Taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta 

Tugann torthaí taighde le fios go bhfuil tionchar dearfach ag clár DEIS ar ghnóthachtáil i 
mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna  DEIS 
 

Ó 2007 i leith, tá an Foras Taighde ar Oideachas (FTO), ar son na Roinne, ag tabhairt faoin 

mheastóireacht neamhspleách leanúnach ar an gClár Tacaíochta Scoile (CTS)- cuid de DEIS, i 

mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna. Leis an gClár Tacaíochta Scoile tarraingíodh le 

chéile idirghabhálacha atá ann cheana féin do scoileanna agus do chnuasaigh/do phobail scoile 

ina bhfuil fíordhlús míbhuntáiste oideachasúil agus tógadh ar na hidirghabhálacha sin. Mar 

chuid den mheastóireacht sin déantar monatóireacht ar chur i bhfeidhm an chláir agus déantar 

a thionchar ar rannpháirtithe a mheas. 

Déantar cur síos i dtuarascáil107, a d’fhoilsigh FTO in 2017, ar thorthaí na tástála ar 

léitheoireacht agus ar Mhatamaitic i measc 17,000 dalta i ranganna 2, 3, 5, agus 6 in 118 

bunscoil uirbeach DEIS in 2016. Thug na torthaí le fios gur lean gnóthachtáil sa léitheoireacht 

agus sa Mhatamaitic ag feabhsú i mbunscoileanna DEIS, agus go raibh dearfacht mhéadaithe i 

measc na ndaltaí i leith na scoile agus an oideachais ag gabháil leis seo. Bhí focal rabhaidh sa 

tuarascáil, áfach, nach bhféadfaí, in éagmais grúpa cóimheasa, a bheith cinnte maidir le cén 

cion den bhorradh ar ghnóthachtáil ó 2007 atá inchurtha go díreach le rannpháirtíocht sa chlár 

                                                  

 

105 Is é an sprioc a bhaineann le coinneáil i bplean DEIS 2017 leanúint de fheabhas a chur ar rátaí coinneála ag an dara 
leibhéal i scoileanna DEIS, óna ráta reatha 82.7% go dtí an norm náisiúnta, 90.2% faoi láthair, faoi 2025. 
106 Tá roinnt aistrithe lárnacha ann do leanaí agus daoine óga agus iad ag dul ó chéim go céim sa chontanam oideachais: 

 Ón mbaile go suíomh réamhscoile 

 Ón réamhscoil go bliain shóisearach na bunscoile 

 Ó bunranganna go ardranganna ag leibhéal na bunscoile 

 Aistriú ón mbunscoil go dtí an mheánscoil 

 Ón Sraith Shóisearach go Sraith Shinsearach in iar-bhunscoileanna 

 Ón iar-bhunscoil go breisoideachas agus ardoideachas agus ar aghaidh chun saol na hoibre 
107 Kavanagh, E., Weir, S. and Moran, E. (2017) The Evaluation of DEIS: Monitoring Achievement and Attitudes among Urban 
Primary School Pupils from 2007 to 2016. Ar fáil ag: https://www.erc.ie/wp-content/uploads/2017/06/DEIS-report-2017.pdf 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/e91b5-plean-deis-2017/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/e91b5-plean-deis-2017/
https://www.erc.ie/wp-content/uploads/2017/06/DEIS-report-2017.pdf
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DEIS. Tugadh faoi deara freisin go raibh léirmhíniú na gnóthachtála i mbunscoileanna 

uirbeacha DEIS casta freisin i bhfianaise an mhéid a fuarthas amach sna measúnuithe 

náisiúnta is déanaí maidir le gnóthachtáil sa léitheoireacht agus sa Mhatamaitic108, sé sin go 

raibh feabhas tagtha ar an gcaighdeáin i measc dhaltaí rang a dó agus a sé go náisiúnta idir 

2009 agus 2014. 

I mí Eanáir 2019, d’fhoilsigh an FTO tuarascáil ar scoileanna109 DEIS inar rinneadh scrúdú ar 

threochtaí gnóthachtála in iar-bhunscoileanna DEIS agus in iar-bhunscoileanna neamh-DEIS 

thar thréimse ama. Sainmhíníodh gnóthachtáil scoláirí i dtéarmaí rátaí coinneála sa tSraith 

Shóisearach agus sa tSraith Shinsearach, agus i dtéarmaí gnóthachtáil scoláirí maidir lena 

bhfeidhmíocht i Scrúdú an Teastais Shóisearaigh. Cé gur sainaithníodh treochtaí dearfacha 

gnóthachtála agus baint amach i scoileanna DEIS agus i scoileanna neamh-DEIS ó 2002, bhí 

fianaise ann go raibh feabhsuithe sin níos suntasaí i scoileanna DEIS ná i scoileanna neamh-

DEIS. Is ábhar misnigh freisin na tátail, ó tugadh isteach DEIS sa scoilbhliain 2006/2007, go 

bhfuil laghduithe i gcion na scoláirí i scoileanna DEIS a shuigh páipéir Bhunleibhéil i mBéarla 

agus i Matamaitic, agus méaduithe ar chion na scoláirí a rinne na páipéir Ardleibhéil sna 

hábhair sin. Mar shampla, in 2007 rinne thart ar aon cheathrú (24%) de scoláirí i scoileanna 

DEIS páipéar bunleibhéil i scrúdú Matamaitice an Teastais Shóisearaigh. Faoi 2016, bhí sé seo 

laghdaithe go 13%. Ina theannta sin, mhéadaigh cion na scoláirí DEIS a rinne an páipéar 

ardleibhéil sa Mhatamaitic ó aon chúigiú (19%) in 2007 go dtí aon trian (33%) in 2016. Bhí an t-

athrú comhfhreagrach i scoileanna neamh-DEIS ó 48% in 2007 go 61% in 2016. Tugadh le 

tuiscint sna torthaí freisin go bhféadfadh baint a bheith ag rannpháirtíocht sa chlár leis na 

feabhsuithe i scoileanna DEIS.  

Sa Chlár Idirnáisiúnta um Measúnú Scoláirí 2018, bhí meánscór na scoláirí in iar-
bhunscoileanna DEIS ar chomhchéim le meán an OECD sa léitheoireacht; sa Mhatamaitic 
agus san Eolaíocht, bhí sé faoimheán an OECD, ach bhí céatadán na ngnóthachtálaithe 
ísle sa Mhatamaitic laghdaithe 
 
Déanann an Clár Idirnáisiúnta um Measúnú Scoláirí (PISA) torthaí an oideachais a ghnóthaigh 
daltaí 15 bliana d’aois a thomhais. Tugann na torthaí deis comparáid a dhéanamh idir an méid a 
bhaineann scoláirí i scoileanna DEIS amach agus an méid a bhaineann scoláirí i scoileanna 
neamh-DEIS amach. In 2020, d’fhoilsigh an FTO tuarascáil110 inar tugadh mionsonraí maidir le 
gnóthachtáil léitheoireachta, Matamaitice agus Eolaíochta na scoláirí i scoileanna DEIS agus i 
scoileanna neamh-DEIS.  

Taispeánann torthaí in PISA 2018 cé go raibh an meánscór léitheoireachta in iar-
bhunscoileannna  DEIS ag leibhéal mheán an OECD agus go raibh an difríocht idir 
meánghnóthachtáil léitheoireachta idir scoileanna DEIS agus scoileanna neamh-DEIS ní b’ísle 
in 2018 ná in 2009, tá céatadán ard scoláirí fós in iar-bhunscoileanna DEIS a bhfuil gnóthachtáil 
íseal léitheoireachta acu. Ábhar imní ar leith maidir leis sin is ea an toradh go raibh taitneamh 
léitheoireachta ní b’ísle agus féinchoincheap111 léitheoireachta ní b’ísle ag scoláirí in iar-
bhunscoileanna DEIS ná in iar-bhunscoileanna neamh-DEIS, i bhfianaise an ghaoil idir 

                                                  

 

108 Shiel, G., Kavanagh, L. and Millar, D. (2015) The 2014 National Assessments of English Reading and Mathematics. Ar fáil 
ag: https://www.erc.ie/wp-content/uploads/2016/11/NA_2014_Vol1_Final-updated.pdf  
109 Weir, S. and Kavanagh, L. (2019) The evaluation of DEIS at post-primary level: Closing the achievement and attainment 
gaps. Ar fáil ag: http://www.erc.ie/wp-content/uploads/2019/01/Weir-Kavanagh-2018-DEIS-post-primary.pdf  
110 Gilleece L., Nelis, S.M., Fitzgerald, C. and Cosgrove, J. (2020) Reading, Mathematics and Science Achievement in DEIS 
schools: Evidence from PISA 2018. Ar fáil ag: https://www.erc.ie/wp-content/uploads/2020/11/ERC-DEIS-Report_Sept-
2020_A4_Website.pdf 
111 Áiríonn féinchoincheap na léitheoireachta tuairimí na scoláirí ar a n-inniúlacht féin sa léitheoireacht agus cibé acu an raibh 
deacrachtaí acu foghlaim conas léamh. 

https://www.oecd.org/pisa/
https://www.oecd.org/pisa/
https://www.erc.ie/wp-content/uploads/2016/11/NA_2014_Vol1_Final-updated.pdf
http://www.erc.ie/wp-content/uploads/2019/01/Weir-Kavanagh-2018-DEIS-post-primary.pdf
https://www.erc.ie/wp-content/uploads/2020/11/ERC-DEIS-Report_Sept-2020_A4_Website.pdf
https://www.erc.ie/wp-content/uploads/2020/11/ERC-DEIS-Report_Sept-2020_A4_Website.pdf
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rannpháirtíocht scoláirí leis an léitheoireacht agus dearcadh dearfach i leith na léitheoireachta 
agus gnóthachtáil fhoriomlán sa léitheoireacht. 

I PISA 2018, scóráil scoláirí in iar-bhunscoileanna DEIS faoi bhun mheán na hEagraíochta um 

Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (OECD) sa Mhatamaitic agus san Eolaíocht. Bhí na 

meánscóir sa Mhatamaitic agus san Eolaíocht in Iar-bhunscoileanna DEIS i bhfad ní b’ísle ná 

meánscóir na scoláirí in iar-bhunscoileanna neamh-DEIS le difríocht de 43.8 agus 41 pointe 

scór faoi seach i bhfách le hiar-bhunscoileanna neamh-DEIS. Mar sin féin, bhí laghdú 

suntasach ar chéatadán na scoláirí in iar-bhunscoileanna DEIS ag na leibhéil ab ísle 

gnóthachtála Matamaitice; in 2012, bhí 37% de scoláirí in iar-bhunscoileanna DEIS ina 

ngnóthachtálaithe ísle agus faoi 2018, bhí sé sin laghdaithe go 28%. Shroich céatadán beag 

(3.6%) de scoláirí in iar-bhunscoileanna DEIS na leibhéil ab airde gnóthachtála sa Mhatamaitic; 

ba é 9.7% an céatadán comhfhreagrach in iar-bhunscoileanna neamh-DEIS. 

 

Scóráil scoláirí i scoileanna DEIS faoi bhun mheán an OECD san Eolaíocht in 2018 freisin. Bhí 

a meánscóir san Eolaíocht i bhfad ní b’ísle ná meán na scoláirí in iar-bhunscoileanna neamh-

DEIS. Bhí céatadán na scoláirí ar ghnóthachtáil íseal san Eolaíocht ní b’airde in iar-

bhunscoileanna DEIS (28.2%) i gcomparáid le hiar-bhunscoileanna neamh-DEIS (13.5%). 

Ghnóthaigh líon beag (3.1%) de scoláirí in iar-bhunscoileanna DEIS na scóir ab airde san 

Eolaíocht; ba é 6.7% an céatadán comhfhreagrach in iar-bhunscoileanna neamh-DEIS.  

 

Tá focal foláirimh sa tuairisc go bhfuil sé tábhachtach na bearnaí gnóthachtála a shainaithnítear 

a chur i gcomhthéacs níos leithne na ndúshlán atá roimh scoláirí, múinteoirí agus phobal na 

scoile i gcoitinne i scoileanna DEIS. Molann an tuarascáil go bhféadfadh tuiscint ar na dúshláin 

áirithe atá roimh scoláirí i scoileanna DEIS cuidiú le hidirghabhálacha a chur in oiriúint ionas gur 

féidir an tairbhe is mó a bhaint as tacaíochtaí a chuirtear ar fáil faoin gclár DEIS. 

6.3.3 Tinreamh agus coinneáil 

Is beag dul chun cinn atá déanta maidir le rátaí coinneála a mhéadú in iar-
bhunscoileanna DEIS  

Ceann de na príomhspriocanna i gclár DEIS 2017 is ea leanúint le rátaí coinneála a fheabhsú i 

scoileanna iar-bhunscoile DEIS, óna ráta reatha 82.7% go dtí an norm náisiúnta, 90.2% faoi 

láthair, faoi 2025. Thar an tréimhse dá dtagraíonn an tuarascáil seo, is beag dul chun cinn atá 

déanta maidir leis seo; in 2016, ba é an ráta coinneála in iar-bhunscoileanna DEIS ná 84.4% 

agus 84.8% in 2020 (Tábla 6.6). Le linn na tréimhse 2016-2019, mhéadaigh an bhearna maidir 

le coinneáil go dtí anArdteistiméireacht idir scoileanna DEIS agus scoileanna neamh-DEIS ó 

8.5% go 9.3% (Tábla 6.6) ach in 2020, bhí na leibhéil sin ní ba ghaire arís do leibhéil 2016-

2018.  

 
Tábla 6.7: Rátaí coinneála in iar-bhunscoileanna DEIS 2016-2020 

Táscaire 2016 2017 2018 2019 2020 

Rátaí coinneála in iar-bhunscoileanna 

DEIS(%): déanamh na 

hArdteistiméireachta  

84.4%  85.0%  84.7%  83.8%  84.8% 
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An bhearna sna rátaí coinneála: iar-

bhunscoileanna CCDS i gcomparáid le 

hiar-bhunscoileanna neamh-CCDS  

8.5%  8.5%  8.7%  9.3%  8.6% 

Foinse: Rannóg na Staitisticí, An Roinn Oideachais. 

Is ábhar imní fós iad na rátaí tinrimh i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna DEIS 
 

Tá caidreamh leanúnach ag an Roinn le Seirbhís Tacaíochta Oideachais Tusla (TESS) maidir le 

tinreamh scoile, rannpháirtíocht agus coinneáil daltaí bunscoile agus scoláirí iar-bhunscoile a 

chur chun cinn. Cuimsíonn TESS trí shnáithe: an tSeirbhís Leasa Oideachais (SLO) reachtúil 

agus an dá sheirbhís tacaíochta scoile: an Scéim Theagmhála Baile, Scoile agus an Phobail 

(TBSP) agus an Clár um Chríochnú Scoile (CCS). 

 

Is ábhar imní é anailís Tusla ar thinreamh scoile maidir le scoileanna DEIS. Fuarthas amach sa 

tuarascáil is déanaí, 112 atá bunaithe ar shonraí 2017/18, go raibh na leibhéil ab airde de 

neamhfhreastal, de neamhláithreacht fiche lá, de dhíbirt agus de fionraíochtaí ag scoileanna 

DEIS Banda 1 (i gcomparáid le scoileanna DEIS Banda 2, scoileanna uirbeacha neamh DEIS, 

scoileanna tuaithe DEIS agus scoileanna tuaithe neamh-DEIS). Go ginearálta bhí  rátaí 

scoileanna DEIS Band 2 ag an dara leibhéal  ab airde maidir leis na gnéithe sin. Maidir le hiar-

bhunscoileanna, fuarthas amach sa tuarascáil go raibh neamhfhreastal, neamhláithreachtaí 

fiche lá, díbirtí agus  fionraíochtaí ag leibhéal suntasach ní b’airde in iar-bhunscoileanna DEIS i 

gcomparáid le hiar-bhunscoileanna neamh-DEIS. 

6.3.4 Cigireacht ar shuíomhanna agus ar scoileanna DEIS 

Tá méadú an-suntasach ar líon na meastóireachtaí DEIS a rinne an Chigireacht 

Le múnla meastóireachta DEIS na Cigireachta, déantar foráil do mheastóireacht agus do 

thuairisciú ar cháilíocht phleanáil gníomhaíochta na scoile maidir le feabhsúcháin. I 

meastóireachtaí DEIS, déantar measúnú ar leithligh ar an bpróiseas pleanála agus ar chur i 

bhfeidhm straitéisí feabhsúcháin do gach ceann de na téamaí. 

Le linn na tréimhse dá dtagraíonn an tuarascáil seo, rinneadh 98 meastóireacht ar phleananna 

gníomhaíochta DEIS le haghaidh feabhsúcháin. Rinneadh 50 de na meastóireachtaí sin ar an 

leibhéal bunscoile agus 48 ar an leibhéal iar-bhunscoile. Is méadú suntasach é sin ar na 38 

meastóireacht DEIS a rinneadh le linn na tréimhse 2013-Aibreán 2016 a cumhdaítear i 

dTuarascáil an Phríomhchigire Eanáir 2013 - Iúil 2016 (2016).  

 

Cuireadh cur chuige nuálaíoch trasearnála i bhfeidhm le linn meastóireachtaí áirithe ar 
shuíomhanna agus ar scoileanna DEIS  
 

Ghlac an Chigireacht cuir chuige nuálaíocha maidir le cigireacht le linn roinnt meastóireachtaí 

DEIS a rinneadh ar bhonn trasearnála. Le linn na meastóireachtaí sin, chuaigh cigirí bunscoile i 

gcomhar le baill foirne na cigireachta iar-bhunscoile agus chuaigh cigirí iar-bhunscoile i 

gcomhar le baill foirne na cigireachtabunscoile. Tugann an obair seo deis do chigirí tuiscint a 

                                                  

 

112 Denner, S and Cosgrove, J. (2020) School Attendance Data Primary and Post-Primary Schools And Student Absence 
Reports Primary and Post-Primary Schools 2017/18. Ar fáil ag: 
https://www.tusla.ie/uploads/content/Analysis_of_School_Attendance_Data_in_Primary_and_Post-Primary_Schools_2017-
2018.pdf 

https://www.gov.ie/en/publication/611873-chief-inspector-reports/
https://www.tusla.ie/uploads/content/Analysis_of_School_Attendance_Data_in_Primary_and_Post-Primary_Schools_2017-2018.pdf
https://www.tusla.ie/uploads/content/Analysis_of_School_Attendance_Data_in_Primary_and_Post-Primary_Schools_2017-2018.pdf
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fháil ar chomhleanúnachas an chonair oideachais do leanaí agus do dhaoine óga agus iad ag 

dul ar aghaidh ó bhunscoileanna go hiar-bhunscoileanna agus trácht a dhéanamh ar an gconair 

sin. Ina theannta sin, chomhoibrigh na cigirí luathbhlianta lena gcomhghleacaithe san earnáil 

bunscoile mar chuid de thriail neamhfhoirmiúil inar bhain siad úsáid as an gcreat cáilíochta COL 

le linn meastóireachtaí DEIS i mbunscoileanna.  

Tá na torthaí ó mheastóireachtaí DEIS dearfach maidir le pleanáil agus cur i bhfeidhm 
straitéisí a bhaineann le coinneáil agus leis an gcomhpháirtíocht le tuismitheoirí. Is gá 
feabhas a chur ar an bpleanáil gníomhaíochta maidir le tinreamh, le haistrithe agus le 
gnóthachtáil scrúduithe go háirithe in iar-bhunscoileanna 

Chinn na cigirí go raibh pleanáil agus cur i bhfeidhm straitéisí a bhaineann le coinneáil agus leis 

an gcomhpháirtíocht le tuismitheoirí agus le daoine eile go maith nó go han-mhaith in 85% go 

90% de scoileanna DEIS (Tábla 6.8). Cé go raibh pleanáil agus cur i bhfeidhm straitéisí maidir 

le coinneáil go maith nó go han-mhaith in 89% de scoileanna, is ábhar imní é nach bhfuil sé seo 

á léiriú sa mhéid chéanna sna torthaí coinneála mar a leagadh amach ní ba luaithe sa chaibidil 

seo (Tábla 6.7). Cinneadh go raibh pleanáil agus cur i bhfeidhm straitéisí maidir le haistrithe go 

maith nó go han-mhaith in 80% de na scoileanna ach is díol suntais go raibh siad díreach sásúil 

nó míshásúil i mbeagnach an cúigiú cuid de na scoileanna (Tábla 6.9).  

Cinneadh go raibh pleanáil agus feidhmiú straitéisí maidir le tinreamh go maith nó go han-

mhaith i 76% agus 69% faoi seach de na scoileanna a rinneadh cigireacht orthu (Tábla 6.9). 

Cinneadh go raibh an phleanáil sa réimse seo go maith nó go han-mhaith i mbeagnach an 

ceathrú cuid de na scoileanna a ndearnadh cigireacht orthu. Cinneadh go raibh cur i bhfeidhm 

straitéisí gaolmhara go maith nó go han-mhaith i 31% de na scoileanna (Tábla 6.9). Ina 

theannta sin, léiríonn sonraí ó shuirbhéanna a rinneadh mar chuid den chigireacht gur bhraith 

19% de scoláirí iar-bhunscoile gur chaill siad go leor laethanta scoile an bhliain roimhe sin. Ba é 

8% an figiúr comhfhreagrach do bhunscoileanna. Tá gá le fócas feabhsaithe ar thinreamh ag an 

dá leibhéal lena chinntiú nach mbíonn daltaí/scoláirí ag cailleadh amach ar an 

bpríomhfhoghlaim agus go bhfuil siad ag baint leas as na tacaíochtaí atá ar fáil dóibh sa scoil.  

Ina gcuid freagraí ar cheistneoir na Cigireachta a tugadh amach le linn meastóireachtaí DEIS, 

thug céatadán an-ard (90%) de scoláirí in iar-bhunscoileanna DEIS le fios go raibh sé ar intinn 

acu an Ardteistiméireacht a dhéanamh. Léiríonn sonraí cigireachta ó na scoileanna sin, áfach, 

go bhfuil go leor scóip ann feabhas a chur ar phleanáil agus ar fheidhmiú straitéisí a bhaineann 

le gnóthachtáil scrúduithe i scoileanna DEIS. Cinneadh go raibh an phleanáil sa réimse seo go 

maith nó go han-mhaith i 52% de na scoileanna a ndearnadh meastóireacht orthu (Tábla 6.10). 

Cinneadh go raibh cur i bhfeidhm straitéisí gaolmhara go maith nó go han-mhaith i 58% de na 

scoileanna. Ba chóir a thabhairt faoi deara go bhfuil méid suntasach faisnéise agus sonraí ar 

fáil do scoileanna a d’fhéadfadh tacú le cleachtais éifeachtacha maidir le spriocanna a leagadh 

síos.  

 
Tábla 6.8: Cáilíocht na pleanála agus an chur i bhfeidhm do théamaí Coinneála agus Comhpháirtíochta i meastóireachtaí 
DEIS i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna: Meán Fómhair 2016 - Nollaig 2020 

 Coinneáil Comhpháirtíocht le tuismitheoirí 
agus daoine eile 

 Pleanáil Cur i bhfeidhm Pleanáil Cur i bhfeidhm 

An-mhaith 54.1% 56.1% 59.2% 59.2% 

Maith 31.6% 32.7% 28.6% 30.6% 

Sásúil 7.1% 7.1% 8.2% 6.1% 
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Measartha 4.1% 3.1% 2.0% 3.1% 

Lag 3.1% 1.0% 2.0% 1.0% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn OIdeachais 

 

Tábla 6.9: Cáilíocht na pleanála agus an chur i bhfeidhm do théamaí Aistrithe agus Tinrimh i meastóireachtaí DEIS i 
mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna: Meán Fómhair 2016 - Nollaig 2020 

 Athruithe Tinreamh 

 Pleanáil Cur i bhfeidhm Pleanáil Cur i bhfeidhm 

An-mhaith 53.1% 55.1% 39.8% 39.8% 

Maith 27.6% 26.5% 35.7% 29.6% 

Sásúil 10.2% 15.3% 17.4% 23.5% 

Measartha 7.1% 3.1% 5.1% 6.1% 

Lag 2.0% 0.0% 2.0% 1.0% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

 
Tábla 6.10: Cáilíocht phleanála agus chur i bhfeidhm na straitéisí a bhaineann leis an téama Gnóthachtáil i Scrúdaithe i 
meastóireachtaí DEIS in iar-bhunscoileanna: Meán Fómhair 2016 - Nollaig 2020 

Gnóthachtáil i scrúduithe 

 Pleanáil Cur i bhfeidhm 

An-mhaith 22.9% 20.8% 

Maith 29.2% 37.5% 

Sásúil 29.2% 22.9% 

Measartha 12.5% 14.6% 

Lag 6.2% 4.2% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

Is gá ceannaireacht an phróisis maidir le pleanáil gníomhaíochta a fheabhsú i mionlach 
suntasach de scoileanna DEIS 
 

I scoileanna DEIS, mar atá i ngach scoil, tá an cheannaireacht éifeachtach ina príomhghné i 

socrú spriocanna feabhsúcháin agus i bpleanáil, i gcur i bhfeidhm agus i monatóireacht a 

dhéanamh ar thionchar na straitéisí feabhsúcháin. Cinneadh go raibh cáilíocht fhoriomlán na 

ceannaireachta maidir leis an bpróiseas i dtaca le pleanáil gníomhaíochta le haghaidh 

feabhsúcháin go maith nó go han-mhaith i 69% de na bunscoileanna agus na hiar-

bhunscoileanna ina ndearnadh meastóireachtaí DEIS sa tréimhse Meán Fómhair 2016 go 

Nollaig 2020. I bhfianaise thábhacht na ceannaireachta éifeachtaí, go háirithe i scoileanna 

DEIS, is ábhar imní é nach raibh cáilíocht na ceannaireachta sa phróiseas pleanála 

gníomhaíochta i scoileanna DEIS ach sásúil nó míshásúil i mbeagnach aon trian (31%) de na 

scoileanna a ndearnadh cigireacht orthu.  
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Tá pleanáil agus cur i bhfeidhm straitéisí don litearthacht agus don uimhearthacht 
dearfach ar an iomlán. Ní mór díriú ar ghnéithe den uimhearthacht, go háirithe an 
taitneamh a bhaineann foghlaimeoirí as an Matamaitic  
 

Ar fud na meastóireachtaí DEIS go léir, cinneadh go raibh pleanáil agus feidhmiú straitéisí 

litearthachta go maith nó go han-mhaith i 76% de na scoileanna (Tábla 6.11). Cé go raibh na 

figiúirí comhfhreagracha don uimhearthacht mar a chéile nach mór (74% le haghaidh pleanála 

agus 72% le haghaidh cur i bhfeidhm), tá sé suntasach gur lú go mór líon na scoileanna sa 

chatagóir ‘an-mhaith’ don uimhearthacht ná líon na scoileanna sa chatagóir sin don litearthacht.  

 
Tábla 6.11: Cáilíocht na pleanála agus an chur i bhfeidhm do théamaí Litearthachta agus Uimhearthachta i meastóireachtaí 
DEIS i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna: Meán Fómhair 2016 - Nollaig 2020 

 Litearthacht Uimhearthacht 

 Pleanáil Cur i bhfeidhm Pleanáil Cur i bhfeidhm 

An-mhaith 30.6% 31.6% 24.5% 25.5% 

Maith 44.9% 44.0% 49.0% 46.9% 

Sásúil 15.3% 16.3% 16.3% 17.4% 

Measartha 8.2% 7.1% 8.2% 6.1% 

Lag 1.0% 1.0% 2.0% 4.1% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

Léirítear i sonraí suirbhéanna ar iar-bhunscoileanna DEIS laghdú suntasach ar an taitneamh a 

bhaineann foghlaimeoirí as an Matamaitic idir an bhunscoil agus an iar-bhunscoil. Thuairiscigh 

74% de scoláirí in iar-bhunscoileanna DEIS gur thaitin an Béarla leo cé  nár thuairiscigh ach 

51% gur thaitin an Mhatamaitic leo. Ar leibhéal na bunscoile, thuairiscigh 79% de dhaltaí i 

scoileanna DEIS gur thaitin Béarla leo agus thuairiscigh 69% díobh gur thaitin an Mhatamaitic 

leo. I bhfianaise na dtorthaí sin, ba chóir do scoileanna DEIS iarracht a dhéanamh a chinntiú go 

bhfuil eispéiris foghlama matamaitice ábhartha agus tarraingteach do gach foghlaimeoir.  

 

Léirítear i sonraí suirbhéanna freisin  go dtugann daltaí i mbunscoileanna DEIS le fios gur fearr 

leo Béarla ná an Mhatamaitic. Braitheann siad go bhfuil ag éirí níos fearr leo sa Mhatamaitic ná 

sa léitheoireacht. Dúirt 71% de dhaltaí go raibh ag éirí go maith leo sa Mhatamaitic ach 

thuairiscigh 67% go raibh ag éirí go maith leo sa léitheoireacht. I mbunscoileanna neamh-DEIS, 

thuairiscigh cionmhaireacht daltaí a bhí mar a chéile (75%) nach mór leis an gcionmhaireacht i 

scoileanna DEIS go raibh ag éirí go maith leo sa Mhatamaitic ach thuairiscigh céatadán i bhfad 

ní b’airde (79%) go raibh ag éirí go maith leo sa léitheoireacht. Léiríonn na torthaí seo gur chóir 

do bhunscoileanna DEIS daltaí a chumasú agus a spreagadh chun raon leathan ábhar a léamh 

ar mhaithe le pléisiúr ag leibhéil léitheoireachta a chothaíonn a muinín agus a ndíograis.  

Toradh eile ó shuirbhéanna daltaí/scoláirí is ea go bhfuil laghdú suntasach ar dhíograis 

foghlama idir an bhunscoil agus an iar-bhunscoil i gcás daltaí/scoláirí atá ag freastal ar 

scoileanna DEIS. Níor thuairiscigh ach 50% de scoláirí i scoileanna DEIS ar leibhéal na hiar-

bhunscoile gur maith leo teacht ar scoil agus ba é an figiúr comhfhreagrach do dhaltaí i 

scoileanna DEIS ar leibhéal na bunscoilená 68%. Tugann sé le fios go bhfuil gá le hiarrachtaí 

traschuraclaim níos leithne chun go mbeidh an fhoghlaim ábhartha agus tarraingteach in iar-

bhunscoileanna. 
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Léiríonn torthaí ó mheasúnuithe curaclaim sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic go bhfuil 
tionchar dearfach ag tacaíochtaí a chuirtear ar fáil do scoileanna DEIS ar cháilíocht an 
teagaisc agus ar cháilíocht an mheasúnaithe araon, ach nach bhfuil an oiread céanna 
tionchar acu ar cháilíocht na foghlama 

Is dea-theist torthaí na meastóireachtaí curaclaim a rinneadh i mbunscoileanna thar an tréimhse 

dá dtagraíonn an tuarascáil seo ar cháilíocht an teagaisc agus an mheasúnaithe sa Bhéarla i 

scoileanna DEIS. Cé go raibh céatadán na scoileanna ina raibh cáilíocht an teagaisc sa Bhéarla 

go maith nó go han-mhaith mar a chéile a bheag nó a mhór i mbunscoileanna DEIS (94%) agus 

i mbunscoileanna neamh-DEIS (91%), rátáileadh cáilíocht an teagaisc go han-mhaith i 38% de 

na bunscoileanna DEIS i gcomparáid le 23% de na bunscoileanna neamh-DEIS.  

I meastóireachtaí curaclaim ar an Matamaitic, cinneadh go raibh cáilíocht an teagaisc go maith 

nó an-mhaith i mbreis agus 90% de bhunscoileanna DEIS agus neamh-DEIS araon. Rinneadh 

é a rátáil mar go maith nó go han-mhaith i 94% de na scoileanna DEIS a ndearnadh 

meastóireacht orthu agus i 98% de na scoileanna neamh-DEIS. Bhí céatadán na scoileanna ina 

raibh cáilíocht an teagaisc an-mhaith mar a chéile nach mór i scoileanna DEIS (42%) agus i 

scoileanna neamh-DEIS (40%).  

Sa Bhéarla, léiríonn na torthaí go raibh cáilíocht fhoriomlán an mheasúnaithe go maith nó an-

mhaith i 72% de bhunscoileanna DEIS i gcomparáid le 63% de bhunscoileanna neamh-DEIS. 

Sa Mhatamaitic, bhí cáilíocht fhoriomlán an mheasúnaithe go maith nóan-mhaith i 76% de 

scoileanna DEIS i gcomparáid le 70% de scoileanna neamh-DEIS. 

In ainneoin na dtorthaí dearfacha i scoileanna DEIS maidir le cáilíocht an teagaisc agus an 

mheasúnaithe, tá an chuma ar an scéal go dtógann sé tamall fada chun go mbeidh tionchar 

chomh dearfach sin ag an méid sin ar cháilíocht foghlama na ndaltaí. Sa Bhéarla, measadh go 

raibh cáilíocht na foghlama go maith nóan-mhaith i 81% de scoileanna DEIS agus i 91% de 

scoileanna neamh-DEIS. Ar an gcaoi chéanna, sa Mhatamaitic, measadh go raibh cáilíocht na 

foghlama go maith nó an-mhaith in 88% de scoileanna DEIS agus i 97% de scoileanna neamh-

DEIS.  

6.3.5 Múinteoirí tacaíochta 

Ar an iomlán, bhí múinteoirí tacaíochta éifeachtach ag cur le deiseanna oideachais 
d’fhoghlaimeoirí a raibh deacrachtaí iompraíochta acu, ach caithfidh siad monatóireacht 
córasach a dhéanamh ar dhul chun cinn foghlaimeoirí agus ar an méid a bhaineann siad 
amach 

Go déanach in 2019, rinneadh sraith meastóireachtaí RSO ar shampla de dhaichead bunscoil 

DEIS a bhaineann leas as rannpháirtíocht sa Tionscadal Múinteora Tacaíochta. I scoileanna ina 

bhfuil an tionscadal seo ar bun, oibríonn múinteoirí tacaíochta chun tacú le foghlaimeoirí aonair 

nó le grúpaí beaga foghlaimeoirí chun a n-iompraíochtaí a bhainistiú. Foilsíodh an tuarascáil ina 

raibh torthaí comhordaithe na meastóireachtaí sin in 2020.113 

Le linn na meastóireachta sin ar chlár na n-oidí tacaíochta, thug cigirí faoi deara go raibh na 

múinteoirí tacaíochta, tríd is tríd, éifeachtach ag cur le deiseanna oideachais an spriocghrúpa 

                                                  

 

113 An Chigireacht (2020) Meastóireacht ar an Tionscadal Múinteoirí Tacaíochta Ar fáil ag: 
https://www.gov.ie/en/publication/5b4f1-evaluation-of-the-support-teacher-project/   
 
 

https://www.gov.ie/en/publication/5b4f1-evaluation-of-the-support-teacher-project/
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daltaí agus gur éirigh leo deiseanna oideachais na ndaltaí go léir a fheabhsú. I mbeagnach 

gach scoil, bhí feasacht ghinearálta ar ról agus ar fhreagrachtaí sonracha an mhúinteora 

tacaíochta. Ar na scoileanna a ndearnadh meastóireacht orthu, bhí plean i bhfeidhm ag 70% 

díobh chun an múinteoir tacaíochta a imscaradh. Bhí bonn soiléir i bhformhór na scoileanna, 

ach ní i ngach scoil, leis an gcinneadh foghlaimeoirí a chuimsiú i spriocghrúpa an mhúinteora 

tacaíochta. Ní dhearnadh torthaí foghlama na ndaltaí sa spriocghrúpa a rianú go córasach, 

áfach, ach i leath de na scoileanna a rinneadh meastóireacht orthu. Tá moladh ag dul do 

mhúinteoirí tacaíochta toisc gur úsáid formhór acu an Contanam Tacaíochta chun plean a 

ullmhú do dhaltaí. I roinnt scoileanna, bhí na spriocanna sna pleananna foghlama róghinearálta. 

Léiríonn torthaí na cigireachta go bhfuil gá soiléir le múinteoirí tacaíochta chun dul chun cinn 

agus gnóthachtálacha na bhfoghlaimeoirí a rianú agus monatóireacht a dhéanamh orthu go 

córasach.  

Leagann cigireachtaí béim ar an ngá atá le róil agus freagrachtaí múinteoirí tacaíochta a 
shainiú go soiléir 
 
Ba léir ón meastóireacht a rinneadh ar an Tionscadal Múinteoirí Tacaíochta go raibh gá le róil 

agus freagrachtaí an mhúinteora tacaíochta a leagan amach go soiléir sa phlean scoile chun 

úsáid níos éifeachtaí a bhaint as an tacaíocht d’fhoghlaimeoirí. Ag eascairt as na cigireachtaí, 

moladh do gach scoil plean a cheapadh maidir le himscaradh an mhúinteora tacaíochta chun 

an úsáid is fearr a bhaint as an acmhainn seo i scoileanna. Chomhairligh na cigirí freisin do na 

scoileanna treoirlínte soiléire a fhorbairt chun tacú le comhoibriú idir an múinteoir tacaíochta 

agus múinteoirí eile sa scoil. Fuarthas amach sna cigireachtaí go ginearálta go raibh gá ag 

scoileanna cúis shoiléir a sholáthar maidir le hionchuimsiú na ndaltaí sa spriocghrúpa. Ar 

cheann de phríomhthorthaí na gcigireachtaí sin bhí an gá atá le clár ionduchtaithe agus 

deiseanna leanúnacha maidir leis an bhforbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) a sholáthar do 

mhúinteoirí tacaíochta nuacheaptha.  

6.3.6 An Ciste Barr Feabhais Scoile 

Spreagann an Ciste Barr Feabhais Scoile  úsáid a bhaint as cineálacha cur chuige 
nuálaíocha chun dul i ngleic le míbhuntáiste oideachasúil 
 

Bunaíodh an Ciste Barr Feabhais Scoile (CBFS) in 2017 le cur ar chumas suíomhanna 

luathfhoghlama agus luathchúraim (LFC), scoileanna agus suíomhanna oideachais eile a bheith 

rannpháirteach i gcláir nuálacha a chuireann comhthéacs ar leith gach scoile nó suímh san 

áireamh agus atá dírithe ar thorthaí foghlama a fheabhsú do leanaí agus do dhaoine óga. I 

measc na dtionscadal a bhaineann le CBFS a bunaíodh le linn na tréimhse dá dtagraíonn an 

tuarascáil seo tá: 

 

 CBF-DEIS 

 CBF-Digiteach 

 CBF-ETIM (STEM) 

 CBF-Braislí Cruthaitheachta  

 CBF-Céim Suas  

Ceapadh an clár lena chinntiú go dtacófaí le cuir chuige agus le tograí nuálacha chun dul i 

ngleic le míbhuntáiste oideachasúil agus go n-aithnítear iad. Tugadh dúshlán do scoileanna san 

CBF-DEIS nuálaíocht a chur chun cinn trí chur chuige nua bunaithe ar fhianaise a ghlacadh 
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chun dul i ngleic le tearcfheidhmíocht i raon réimsí mar litearthacht, Eolaíocht Teicneolaiocht 

Innealtóireacht agus Matamaitic (ETIM), nó na hEalaíona.  

 

Le linn na tréimhse dá dtagraíonn an tuarascáil seo, ghlac tríocha cnuasach trasearnála ina 

raibh seasca bunscoil, ceithre iar-bhunscoil is fiche, agus cúig shuíomh luathbhlianta déag, páirt 

sa tionscnamh.  

 

 

I measc na gcur chuige nuálaíoch a ghlac scoileanna sa chlár CBF-DEIS, bhí na cuir chuige 

seo a leanas: 

 scileanna smaointeoireachta ríomhaireachtúla a fhorbairt trí úsáid chruthaitheach a 

bhaint as an timpeallacht lasmuigh agus trí rannpháirtíocht le Lego agus róbataic 

 comhoibriú idir suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim, scoileanna agus roinn 

ollscoile sna heolaíochtaí urlabhra agus teanga chun aghaidh a thabhairt ar shealbhú 

agus forbairt luath-theanga trí theagasc atá bunaithe ar shúgradh 

 ag díriú ar dhaltaí a bhfuil an-dul chun cinn iontu agus ar dhaltaí cumasacha trí na 

hábhair ETIM a fhorbairt 

 scileanna teanga ardoird a fhorbairt i measc daltaí a bhfuil an Béarla mar Theanga 

Bhreise (BTB) acu 

 an fholláine a chur chun cinn trí Mheonta Fáis a chothú agus a fhorbairt 

 forbairt a dhéanamh ar scileanna eolaíochta agus saineolas na ndaltaí ag baint úsáid 

as gnáthóg mhara áitiúil 

 ag baint úsáid as córas uiscephonaice chun bia a chothú chun an teagasc agus an 

fhoghlaim a fheabhsú. 

 

 

Cinneadh i meastóireacht tosaigh ar thrasghearradh de bhraislí sa tionscnamh a rinne an 

Chigireacht Oideachais agus Oiliúna (COO) i dTuaisceart Éireann in 2019 gur eascair 

príomhghnóthachain ón tionscnamh i réimse na ceannaireachta agus na foghlama. Orthu sin 

bhí cumarsáid éifeachtach, comhordú agus comhoibriú a fhorbairt idir cnuas-scoileanna, ar 

mhaithe le múinteoirí agus le foghlaimeoirí araon, agus rannpháirtíocht ní ba leithne 

comhpháirtithe seachtracha agus caidreamh le tuismitheoirí. Thug na torthaí le fios freisin go 

raibh ról suntasach ag na cigirí naisc maidir le móiminteam a thabhairt do na braislí agus/nó 

dúshlán a thabhairt dóibh de réir mar ba chuí.  

Thug na torthaí le fios go raibh raon leathan de ghnóthachain ag foghlaimeoirí lena n-áirítear 

iompar feabhsaithe, cumais phearsanta feabhsaithe, taitneamh méadaithe, forbairt a scileanna 

smaointeoireachta, agus feabhsuithe suntasacha ar thorthaí foghlama agus ar eispéiris 

foghlama. I measc na mbuntáistí do mhúinteoirí bhí forbairt ghairmiúil ina gcuid eolais ar an 

ábhar agus cur chuige oideolaíoch. Thug na torthaí le fios freisin go raibh an poitéinseal ag na 

cuir chuige atá á bhforbairt i leith an mheasúnaithe, atá in oiriúint do shainchuspóirí gach 

braisle, eolas a chur ar an bhféinmheastóireacht as a dtiocfaidh tuilleadh feabhais.  

 

Tá pleananna i bhfeidhm do scoileanna i gcnuasaigh CBF-DEIS chun córas dian 

féinmheastóireachta inmheánach a dhéanamh ar na tionscnaimh. Comhlánófar an méid sin le 

meastóireacht sheachtrach leanúnach ag cigirí ón COO i dTuaisceart Éireann d’fhonn a chinntiú 

go gcuireann na ceachtanna ón tionscnamh eolas ar fáil do bheartas agus do chleachtas ag 

leibhéal áitiúil agus ag leibhéal náisiúnta.  
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6.3.7 An Straitéis Náisiúnta Maidir le hIonchuimsiú Taistealaithe agus Romach 

Chuir an Chigireacht le hobair na Straitéise Náisiúnta maidir le hIonchuimsiú 
Taistealaithe agus Romach  

 

Maidir leis An Straitéis Náisiúnta Maidir le hIonchuimsiú Taistealaithe agus Romach, 2017-

2021, a seoladh i mí an Mheithimh 2017, is straitéis rialtais iomlán é atá dírithe ar shaol na 

Taistealaithe agus na Romach in Éirinn a fheabhsú. Mar chuid den straitéis, tá gach Roinn agus 

gníomhaireacht ábhartha chun rochtain ar an gclár Cúraim agus Oideachais Luath-Óige 

(COLÓ) a chur chun cinn do gach leanbh laistigh de na pobail Taistealaithe agus Romach, lena 

n-áirítear leanaí faoi mhíchumas. Ina theannta sin, tá tionscnaimh maidir le dea-chleachtais 

chun tacú le rannpháirtíocht tuismitheoirí agus rannpháirtíocht leanaí san oideachas le cur i 

bhfeidhm. 

Chuir an Chigireacht le hobair na Straitéise Náisiúnta maidir le hIonchuimsiú Taistealaithe agus 

Romach (NTRIS) trína rannpháirtíocht ar roinnt grúpaí stiúrtha ag leibhéil áitiúla agus náisiúnta 

araon. Thug cigirí tacaíocht chomhairleach do bhraislí bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna 

thar cheithre shuíomh, agus rinne siad plé leo maidir le forbairt a bpróiseas féinmheastóireachta 

chun torthaí foghlama feabhsaithe a bhaint amach do scoláirí ó na pobail Taistealaithe agus 

Romach. Chuaigh an Chigireacht i dteagmháil freisin le grúpaí de Thaistealaithe agus shocraigh 

siad go mbeidís páirteach i bhforbairt samhlacha cigireachta. Díreoidh obair na Cigireachta ar 

scrúdú mionsonraithe ar an soláthar oideachais do Thaistealaithe sa tréimhse 2022-2025.  

 

6.4 Tionchar COVID-19 a mhaolú 
 

Mar a leagtar amach i gCaibidil 1, agus mar a míníodh a thuilleadh i gCaibidil 10, rinne an 

Roinn Oideachais, chomh maith le Ranna agus gníomhaireachtaí tacaíochta eile, gníomhartha 

fairsinge agus fadréimseacha chun tionchar COVID-19 ar dhaltaí agus ar scoláirí in scoileanna 

a mhaolú, go háirithe iad siúd a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus iad siúd atá i 

mbaol míbhuntáiste. Áiríodh leis na bearta seo pacáiste suntasach de mhaoiniú breise do 

scoileanna, soláthar raon tacaíochtaí agus acmhainní don fhoghlaim dhigiteach agus d’fholláine 

daltaí/scoláirí agus foilsiú treoircháipéisí chun cabhrú le scoileanna a chinntiú go raibh 

leanúnachas foghlama ann do gach dalta agus scoláire. Chuir an Roinn cláir samhraidh breise i 

bhfeidhm freisin, go príomha chun tacú le daltaí agus le scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta 

oideachais acu agus leo siúd is mó atá i mbaol míbhuntáiste oideachais. 

Chun cabhrú le tionchar COVID-19 ar fhoghlaimeoirí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu a mhaolú agus orthu siúd is mó atá i mbaol míbhuntáiste oideachais, 
d’fhorbair an Roinn Oideachais cláir samhraidh 
 

Cuireadh isteach ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim do gach leanbh agus duine óg le linn na 

dtréimhsí ina raibh na scoileanna dúnta mar gheall ar COVID-19 in 2020. Mar sin féin, léirigh 

torthaí taighde na Cigireachta a rinneadh le linn na dtréimhsí ina raibh na scoileanna dúnta go 

raibh tionchar diúltach ar leith ag cianmhúinteoireacht ar go leor leanaí agus daoine óga a bhfuil 

RSO acu agus freisin orthu siúd ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste, ó thaobh na foghlama agus na 

folláine de. Chun dul i ngleic leis na dúshláin sin, chuir an Roinn Oideachais clár samhraidh ar 

bun in 2020 lenar éascaíodh soláthar tacaíochtaí oideachais i rith an tsamhraidh do raon daltaí 

a raibh RSO acu. Ba leathnú é an clár seo ar an gclár Soláthair i mí Iúil na bliana roimhe sin. 

Chuir an Roinn clár samhraidh ar fáil freisin do gach bunscoil agus do gach iar-bhunscoil DEIS. 

https://www.gov.ie/en/publication/c83a7d-national-traveller-and-roma-inclusion-strategy-2017-2021/
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Dhírigh an clár sin ar spreagadh a thabhairt do na scoláirí sin a measadh a raibh an gá ba mhó 

acu nasc a dhéanamh arís leis an scoil. Bhí sé mar fheidhm ag an gclár sin tacú lena bhfolláine 

fhisiciúil, shóisialta agus mhothúchánach agus na scileanna a theastaíonn uathu chun dul i 

mbun na foghlama ar bhealach fiúntach amach anseo a sholáthar dóibh.114 

Ag leibhéal na mbunscoileanna, chuir an Roinn Oideachais clár samhraidh 
scoilbhunaithe agus Clár Samhraidh sa bhaile ar fáil do raon leanaí a raibh RSO acu 
 

Bhí easpa scoile, mar aon le tarraingt siar fhormhór na dtacaíochtaí pobail eile, an-dúshlánach 

do go leor leanaí a raibh  RSO acu. Chuir an Roinn Oideachais clár samhraidh scoilbhunaithe 

ar fáil do raon leanaí a raibh RSO acu, agus sa chás nach raibh sé seo ar fáil go háitiúil do 

leanaí, d’fhéadfadh tuismitheoirí clár samhraidh baile a roghnú ina ionad. Chomhoibrigh an 

Chigireacht leis an tSeirbhís Náisiúnta um Sheirbhís Síceolaíochta Oideachais (SNSO) agus le 

hionadaithe ó CNOS agus ón Rannóg Oideachais Speisialta chun treoir a cheapadh chun 

cabhrú le scoileanna maidir le hábhar, cur chuige agus feidhmiú an chláir samhraidh.  

 

Ba é sprioc foriomlán an chláir cabhrú le daltaí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 

 athcheangail lena scoileanna, lena múinteoirí agus lena bpiaraí 

 feabhas a chur ar a n-ullmhacht don fhoghlaim agus faoi dheoidh dul ar chúl ó thaobh 

na foghlama de a laghdú 

 teacht aniar a fhorbairt agus an fholláine a chothú trí shábháilteacht, suaimhneas, 

nascacht, féinmhuinín agus dóchas a chur chun cinn. 

 scileanna agus gnáthaimh a fhorbairt lena chinntiú go n-aistríonn siad go rathúil isteach 

sa chéad chéim eile dá gcuid scolaíochta.  

 

D’aithin athbhreithniú na cigireachta ar an gClár Samhraidh ag leibhéal na bunscoile go 
leor buntáistí do dhaltaí. Mar sin féin, aithníodh easnamhacht an chórais iompair mar 
ábhar imní 
 

Rinne an Chigireacht athbhreithniú ar oibriú chlár samhraidh 2020. Thug na torthaí le fios go 

raibh go leor buntáistí ann do na daltaí a ghlac páirt sa chlár. Thug gach tuismitheoir nach mór 

a raibh leanaí acu a d’fhreastail ar an gclár freagraí dearfacha maidir leis an gcaoi ar chuir an 

clár samhraidh ar chumas a gcuid leanaí tosú ag foghlaim arís lasmuigh den bhaile, agus a 

mhéid a chuir an clár ar chumas a gcuid leanaí na bearnaí foghlama a tharla de bharr dhúnadh 

na scoile a líonadh, go pointe áirithe ar a laghad. D’aontaigh beagnach gach tuismitheoir nó 

d’aontaigh siad go láidir gur bhain a bpáiste taitneamh as freastal agus gur chabhraigh an clár 

lena bpáiste chun muintearas a dhéanamh arís leis an scoil, lena múinteoirí agus lena gcairde. 

Mheas príomhoidí na scoileanna rannpháirteacha gur éirigh leis an gclár ina scoileanna seo 

acu. D’aithin go leor príomhoidí éachtaí do dhaltaí maidir le rannpháirtíocht, folláine, gnáthaimh, 

scileanna sóisialta, nósanna imeachta sábháilteachta agus saol sona a chothú. Mar sin féin, 

thuairiscigh go leor príomhoidí go raibh siad míshásta leis an easpa fála ar iompar do chuid de 

na daltaí ba mhó a raibh áit ar an gclár tuillte acu, dar leo. 

 

                                                  

 

114 Tá tuilleadh eolais faoin gClár Samhraidh a chuir an Roinn ar fáil in 2020 ar fáil ag: 
https://www.gov.ie/ga/preasraitis/cab14-government-announces-new-summer-provision-2020/  

 

https://www.gov.ie/ga/preasraitis/cab14-government-announces-new-summer-provision-2020/
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In 2020, thairg an Roinn Oideachais clár samhraidh do scoileanna DEIS den chéad uair  
 

Den chéad uair riamh i stair na scéime DEIS, chuir an Roinn clár samhraidh ar fáil do gach iar-

bhunscoil DEIS in 2020. Bhí an cinneadh beartais seo bunaithe ar an bhfianaise a bhailigh cigirí 

le linn thréimhsí dúnta na scoileanna ó Mhárta 2020. Bhí an cinneadh chun an clár a sholáthar 

do na foghlaimeoirí ab imeallaithe bunaithe ar an tionchar suntasach a bhí ag dúnadh scoile ar 

fhoghlaimeoirí agus ar a dteaghlaigh. Bhain an tionchar, go háirithe, le folláine na scoláirí agus 

an deighilt dhigiteach idir daltaí/scoláirí ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste eacnamaíoch agus iad siúd 

a raibh rochtain ar ghléas digiteach ar fáil go héasca dóibh.  

Ba iad aidhmeanna an chláir ná deis a thabhairt do scoláirí muintearas a bheith acu don scoil, 

do mhúinteoirí agus do phiaraí agus an gaol tábhachtach sin a bheith ann arís, agus freisin tacú 

le scoláirí chun ath-imeascadh/aistriú isteach lena bpiaraí sa suíomh oideachais don scoilbhliain 

a bhí rompu. 

D'fhorbair an Chigireacht an creat treorach agus na doiciméid chun tacú le scoileanna clár 

samhraidh a fhorbairt a oireann dá gcomhthéacs féin. Bhí maoirsiú ag an gCigireacht ar chlár 

FGL do scoileanna a bhí i mbun an chláir. 

Cinneadh i meastóireacht na Cigireachta ar an gclár samhraidh in iar-bhunscoileanna 
DEIS in 2020 go raibh raon buntáistí ag na scoláirí a ghlac páirt ann 
 

Mar chuid d’athbhreithniú ar luach an chláir samhraidh agus a thionchar ar scoláirí, chuaigh 

cigirí i mbun plé leis an mbainistíocht shinsearach i gcúig scoil déag a chuir an clár ar fáil. Lean 

na pléití seo ar mheastóireacht inmheánach na scoile féin ar an gclár, inar spreagadh iad chun 

aiseolas a fháil ó scoláirí ar a dtaithí ar an gclár. Bhí na príomhthorthaí an-dearfach; léirigh siad 

go raibh sláinte feabhsaithe ag na scoláirí agus gur mó a bhraith siad cóngas, go raibh 

scileanna sóisialta feabhsaithe acu agus agus go raibh siad ní ba dhearfaí maidir le haistriú go 

dtí an chéad chéim eile den chóras oideachais. Thug siad faoi deara freisin gur tháinig laghdú 

ar leibhéil imní na scoláirí sna scoileanna rannpháirteacha.  

 

6.5 Soláthar speisialaithe 

Le linn na tréimhse 2016-2020, rinne an Chigireacht raon soláthair speisialaithe oideachais a 

mheas freisin. Tá an soláthar sin beartaithe do ghrúpaí foghlaimeoirí nach gcomhlíontar a gcuid 

riachtanas laistigh de bhunscoileanna nó iar-bhunscoileanna príomhshrutha. Bhí na nithe seo a 

leanas san áireamh sa soláthar speisialaithe a ndearna an Chigireacht meastóireacht air: 

 scoileanna atá nasctha le hAonaid Chúraim Speisialta agus le hIonaid Choinneála Leanaí 

 Ionaid Ógtheagmhála 

 scoileanna in Ionaid Fáiltithe agus Ionduchtaithe Éigeandála (IFIÉanna) 

 soláthar oideachais i scoileanna atá nasctha le haonaid Seirbhísí Meabhairshláinte Leanaí 

agus Ógánach (SMSLÓ). 

 

Rinne an Chigireacht monatóireacht ar sholáthar oideachais do Thaistealaithe trí 

rannpháirtíocht i dtionscadail phíolótacha i gclár na Straitéise Náisiúnta maidir le hIonchuimsiú 

Taistealaithe agus Romach (NTRIS) agus thug sí comhairle i leith na straitéise sin freisin.  
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6.5.1 Aonaid Chúraim Speisialta agus Ionaid Choinneála Leanaí 

Rinneadh meastóireacht ar an raon sainsholáthair atá i bhfeidhm do leanaí agus do 
dhaoine óga atá faoi choinneáil agus faoi chúram 
 

Faoi láthair, tá sé scoil agus rang speisialta amháin nasctha le scoil phríomhshrutha a 

fhreastalaíonn ar leanaí atá faoi choinneáil agus faoi chúram sa Stát. Freastalaíonn scoileanna 

atá nasctha le hAonaid Chúraim Speisialta den chuid is mó ar leanaí atá faoi ordú cúraim 

speisialta bronnta ag na cúirteanna. Freastalaíonn scoileanna atá nasctha le hIonaid 

Choinneála Leanaí ar leanaí atá ciontaithe nó curtha ar athchur ag na cúirteanna. 

 

Tá cóimheasa ísle dalta-múinteoirí ag na scoileanna sin agus, de ghnáth, bíonn teacht ag na 

scoláirí ar raon tacaíochtaí teiripeacha de réir mar is gá. Toisc go bhfuil teorainn ama le 

socrúcháin sna haonaid agus sna hionaid sin, tá scoláirí sna scoileanna a bhaineann leo 

cláraithe ar feadh tréimhsí ama éagsúla agus, mar shampla, seans nach bhfreastalóidh cuid 

acu ar feadh scoilbhliain iomlán. Cruthaíonn an socrú seo dúshláin uathúla ó thaobh 

leanúnachas foghlama de do scoláirí sna suíomhanna sin.  

Déanann an Chigireacht cigireachtaí bliantúla ar scoileanna atá nasctha le hIonaid Choinneála 

Leanaí agus le hAonaid Chúraim Speisialta. Tá ceithre chigireacht dhéag ar scoileanna atá 

nasctha le hIonaid Choinneála Leanaí agus le hAonaid Chúraim Speisialta déanta ó 2017 i leith 

agus tá na tuarascálacha a d’eascair as na meastóireachtaí sin foilsithe agus ar fáil ar  shuíomh 

gréasáin na Roinne. Cuireadh ceithre chigireacht leantacha i gcrích freisin. Is iad cigirí 

bunscoile agus cigirí iar-bhunscoile a bhfuil taithí agus saineolas acu san oideachas speisialta a 

dhéanann na cigireachtaí sin den chuid is mó.  

Tríd is tríd tá na naisc idir scoileanna atá nasctha le hAonaid Chúraim Speisialta agus le 
hIonaid Choinneála Leanaí agus gníomhaireachtaí seachtracha go maith. Tá scóip ann 
feabhas a chur ar chur i bhfeidhm gníomhaíochtaí i bpleananna oideachais do scoláirí 

 

Tugann tuarascálacha meastóireachta ó 2017 le fios gur gnách go mbíonn naisc mhaithe ann 

idir scoileanna atá ceangailte le hAonaid Chúraim Speisialta agus le hIonaid Choinneála Leanaí 

agus gníomhaireachtaí seachtracha, lena n-áirítear suíomhanna oideachais roimhe seo. Mar 

sin féin, tugadh suntas i roinnt tuairiscí ar an ngá a chinntiú go bhfuil an t-eolas a bhailítear mar 

bhonn eolais do sholáthar na scoláirí. Déantar cur síos i roinnt tuarascálacha meastóireachta ar 

chigireachtaí a rinneadh in 2019/2020 ar dhea-chleachtas maidir le sainaithint chruinn 

riachtanas aonair scoláirí, agus forbairt pleananna foghlama scoláirí. Tugadh suntas freisin do 

cheisteanna a bhain le cur i bhfeidhm na ngníomhartha sna pleananna foghlama scoláirí agus 

lena chinntiú go mbíonn na pleananna go hiomlán mar bhonn eolais don teagasc agus don 

fhoghlaim.  

Tá gá le scileanna litearthachta agus uimhearthachta a theagasc ar bhealach níos 
cruinne agus dírithe i scoileanna atá nasctha le haonaid chúraim speisialta agus le 
hIonaid Choinneála Leanaí 

Go ginearálta, chinn cigirí go raibh an litearthacht agus an uimhearthacht á múineadh ar 

bhealach comhtháite trasna na n-ábhar éagsúla i scoileanna a bhaineann le hAonaid Chúraim 

Speisialta agus le hIonaid Choinneála Leanaí. Cé go raibh an teagasc comhtháite sin oiriúnach 

go ginearálta, mhol formhór na dtuairiscí cigireachta teagasc ní ba chuimsithí agus ní ba 

shainiúla don litearthacht agus don uimhearthacht chun díriú ar riachtanais aitheanta na scoláirí 

agus dul i ngleic leis na riachtanais sin. Ina theannta sin, mheas cigirí go raibh gá le 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/46edb4-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/46edb4-none/
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monatóireacht agus taifeadadh ní ba chuimsithí ar ghnóthachtáil sa litearthacht agus san 

uimhearthacht. 

 

Tá an curaclam éagsúil, ach níor cuireadh gnéithe den chlár caidrimh agus gnéasachta  
ar fáil i mionlach suntasach de na hAonaid Chúraim Speisialta agus  Ionaid Choinneála 
Leanaí 
 

Tá éagsúlacht sa churaclam a chuirtear ar fáil i scoileanna a bhaineann le hAonaid Chúraim 

Speisialta agus le hIonaid Choinneála Leanaí agus cuimsítear ann cláir an Teastais 

Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta, na hArdteistiméireachta Feidhmí, cláir Cáilíochta 

agus Cáilíochtaí Éireann (QQI), agus curaclam na bunscoile. Ní chuirtear na cláir sin go léir ar 

fáil i ngach suíomh. I roinnt tuairiscí aithníodh go raibh gá leis an gcuraclam a leathnú chun a 

chinntiú go mbeadh sé ag freastal ar riachtanais na scoláirí. Ina theannta sin, mhol tuairiscí 

áirithe go ndéanfaí na cláir churaclaim a cuireadh ar fáil níos dúshlánaí lena chinntiú go 

mbeadh gach deis ag scoláirí a lán-acmhainneacht a bhaint amach. 

 

Tuairiscíodh go raibh breis is leath de na scoileanna a bhí nasctha le hAonaid Chúraim 

Speisialta agus le hIonaid Choinneála Leanaí ag cloí leis na Nósanna Imeachta um Chaomhnú 

Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna 2017. Níor chomhlíon na suíomhanna eile 

na riachtanais sin toisc nár sholáthar siad gnéithe den chlár Oideachais Caidrimh agus 

Gnéasachta (OCG); moladh sna tuarascálacha ar na cásanna sin go dtabharfaí aghaidh ar seo 

mar ábhar práinne. 

I bhformhór na dtuairiscí meastóireachta, ach ní iad uilig, tuairiscíodh go raibh an 

cheannaireacht agus an bhainistíocht agus an rannpháirtíocht le Féinmheastóireacht Scoile 

(FMS) go maith nó go han-mhaith. In dhá shuíomh, mhol cigirí arís is arís eile go raibh gá le 

feabhas a chur ar ghnéithe den cheannaireacht agus den bhainistíocht i roinnt tuarascálacha. 

Tugadh faoi deara i ngach tuairisc cáilíocht an-ard na tacaíochta do scoláirí agus an dea-

chaidreamh idir an fhoireann agus na scoláirí. 

6.5.2 Ionaid Ógtheagmhála 

 
Déanann an Chigireacht raon meastóireachtaí in ionaid Ógtheagmhála 

Tá ionaid Ógtheagmhála sainithe mar ‘lárionaid oideachais’ faoin Acht Oideachais 1998. 

Soláthraíonn Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) geall le 3,700 áit Ógtheagmhála do 

luathfhágálaithe scoile atá dífhostaithe agus atá idir cúig bliana déag d’aois agus fiche bliain 

d’aois agus nach bhfuil cáilíochtaí nó gairmoiliúint acu. Tá breis is 100 ionad Ógtheagmhála ar 

fud na tíre. De ghnáth, soláthraítear leis an gclár comhtháite seo oideachas, oiliúint agus taithí 

oibre dhá bhliain. 

Déanann an Chigireacht raon meastóireachtaí ar ionaid Ógtheagmhála, lena n-áirítear 

meastóireachtaí ionaid uile, cigireachtaí teagmhasacha agus cigireachtaí leantacha. Rinneadh 

ochtó a naoi meastóireacht ar ionaid Ógtheagmhála le linn na tréimhse a chuimsítear sa 

tuarascáil seo.  

Tuairiscíodh go raibh an t-atmaisféar agus leibhéil an chúraim agus na tacaíochta 
tréadchúraim an-mhaith i gcoitinne in ionaid Ógtheagmhála 
 
Léiríonn torthaí na meastóireachtaí a rinne an Chigireacht gur éirigh le hionaid Ógtheagmhála 

atmaisféar fabhrach don fhoghlaim a chruthú agus a chothú agus bhí na leibhéil chúraim agus 

tacaíochta tréadchúraim sna hionaid an-mhaith i gcoitinne. Léirigh suirbhéanna a rinneadh mar 

https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/13ad08-none/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/13ad08-none/
https://ncca.ie/ga/bunscoil/bunfhorbairtí/oideachas-sóisialta-pearsanta-agus-sláinte-osps-oideachais-caidrimh-agus-gnéasachta-ocg/
https://ncca.ie/ga/bunscoil/bunfhorbairtí/oideachas-sóisialta-pearsanta-agus-sláinte-osps-oideachais-caidrimh-agus-gnéasachta-ocg/
https://www.irishstatutebook.ie/eli/1998/act/51/enacted/en/html
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chuid den phróiseas cigireachta go raibh caidreamh idir múinteoirí agus scoláirí in ionaid 

Ógtheagmhála an-dearfach ar an iomlán; thuairiscigh 95% de scoláirí go n-éisteann a 

múinteoirí leo agus go dtugann siad aird ar a bhfuil le rá acu agus agus thuairiscigh 75% de 

scoláirí go raibh cead cainte acu faoi conas a n-ionad a fheabhsú. 

Ba bhun-láidreacht de chuid ionaid Ógtheagmhála an leibhéal ard tiomantais a léirigh lucht 

bainistíochta agus baill foirne na n-ionad do scoláirí. Is gné bhunúsach d’obair na n-ionad é tacú 

le daoine óga a gcuid scileanna saoil a fhorbairt; thuairiscigh cigirí go raibh an tacaíocht seo 

éifeachtach go háirithe in ionaid ina raibh cur chuige ionaid uile le feiceáil. Tugadh cleachtas 

maith nó an-mhaith faoi deara ar fud na hearnála i dtuairiscí cigireachta maidir le feidhmiú 

chóras an eochair-oibrithe lena ndéantar tacaíochtaí sóisialta agus pearsanta a nascadh le 

gnéithe teagaisc agus oiliúna d’eispéireas na ndaoine óga. 

Cé go raibh bearta chun tinreamh a chur chun cinn go maith, bhí an scéal maidir le tinreamh 

scoláirí fós dúshlánach i bhformhór na n-ionad. Léirigh cigireachtaí gur chuir BOOnna, ar an 

iomlán, tacaíocht luachmhar ar fáil maidir le forbairt curaclaim, acmhainní, forbairt beartais agus 

forbairt ghairmiúil leanúnach. Sna cásanna sin ina raibh na próisis féinmheastóireachta agus 

próisis pleanála maidir le forbairt éifeachtach, chuathas i gcomhairle leis na daoine óga a 

d’fhreastail ar an ionad maidir leis na próisis sin agus cuireadh a dtuairimí san áireamh sna 

pleananna ina dhiaidh sin. 

Bhí an teagasc agus an fhoghlaim go maith nó an-mhaith i bhformhór na n-ionad 
Ógtheagmhála 
 
Taispeánann torthaí a bhaineann le meastóireachtaí ionad agus cigireachtaí teagmhasacha go 

raibh an teagasc agus an fhoghlaim in ionaid Ógtheagmhála go maith i gcoitinne. Bhí 

gnóthachtáil na gcuspóirí foghlama go maith nó an-mhaith in 83% de na ceachtanna agus bhí 

na cuir chuige teagaisc go maith nó an-mhaith i 78% de na ceachtanna a breathnaíodh. Luadh 

sna moltaí faoin teagasc agus faoin fhoghlaim go ginearálta don ghá le haire níos cúramaí a 

thabhairt do chur chuige foghlama comhoibríche, ábhar ceachta a chur in oiriúint chun freastal 

ar riachtanais aonair scoláirí agus ar chur chuige maidir le pleanáil múinteoirí. Tugadh úsáid na 

teicneolaíochta digití faoi deara freisin mar réimse le haghaidh forbartha i roinnt ionad. 

Caithfear forbairt a dhéanamh ar an gcleachtas in ionaid Ógtheagmhála maidir le soláthar 
do riachtanais aonair foghlaimeoirí agus maidir le measúnú 
 
Go ginearálta, chinn cigirí go raibh baill foirne na n-ionad Ógtheagmhála inniúil ar mheasúnuithe 
tosaigh a dhéanamh. I roinnt ionad Ógtheagmhála, baineadh úsáid éifeachtach as pleananna 
foghlama aonair chun soláthar a dhoiciméadú, a threorú agus chun monatóireacht a dhéanamh 
air agus chun a chinntiú go mbainfeadh scoláirí leas as cur chuige iomlánaíoch i leith foghlama, 
oiliúna agus forbartha. I roinnt ionad, áfach, thug cigirí faoi deara an gá do mhúinteoirí a 
chinntiú go raibh an soláthar ag teacht ní b’fhearr le riachtanais aitheanta scoláirí. Go háirithe, 
moladh cur chuige ní ba lárnaí i leith soláthar litearthachta agus uimhearthachta i roinnt ionad.  

Sna measúnuithe a rinneadh ar ionaid, cinneadh go raibh cáilíocht fhoriomlán an teagaisc go 
maith nó an-mhaith i 65% de na cásanna. Measadh go raibh úsáid an mheasúnaithe go maith 
nó an-mhaith i 76% de na ceachtanna a breathnaíodh. Léiríonn na figiúirí seo scóip le feabhsú 
sa réimse a rinneadh measúnú air. Cé gur léirigh freagraí an tsuirbhé go mbraitheann 95% de 
scoláirí go soláthraíonn múinteoirí/teagascóirí aiseolas ar conas a gcuid foghlama a fheabhsú, 
thug cigirí faoi deara gur gá d’fhoireann an ionaid, ar an iomlán, a chinntiú go mbeidh cleachtais 
mheasúnaithe ar chaighdeán níos airde i bhfeidhm.  
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Dúshlán d’Ionaid Ógtheagmhála is ea múinteoirí atá cáilithe go cuí a fhoinsiú 
 
Thuairiscigh ionaid Ógtheagmhála go raibh an deacracht a bhaineann le múinteoirí atá cáilithe 
go cuí a fhoinsiú ina ábhar imní dóibh. I roinnt ionad, bhí an curaclam teoranta de bharr 
speisialtóirí ábhair gan a bheith ar fáil. B’fhéidir gur gá do na BOOnna dul i gcomhar lena chéile 
chun réiteach a fháil, a bhféadfadh go mbeadh múinteoirí a roinnt tuilleadh idir scoileanna 
príomhshrutha BOO agus ionaid Ógtheagmhála i gceist léis, lena chinntiú go bhfuil rochtain ag 
gach scoláire ar theagasc agus ar fhoghlaim chuí i raon ábhar curaclaim a bheidh chomh 
leathan is a féidir agus go ndéanfar an curaclam a chinneadh ar bhealach níos iomláine de réir 
riachtanais an scoláire. 

6.5.3 Ionaid Fáiltithe agus Ionduchtaithe Éigeandála 

Mhaoinigh an Roinn Oideachais soláthar oideachais in Ionaid Fáiltithe agus 
Ionduchtaithe Éigeandála mar bheart eatramhach 
 

Le linn 2016 agus 2017, bhunaigh an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais trí Ionad 

Fáiltithe agus  Ionduchtaithe Éigeandála (IFIÉanna) chun freastal ar dhídeanaithe ó ghéarchéim 

na Meánmhara ar feadh tréimhse trí mhí roimh a n-athlonnú timpeall na tíre. Bhí moilleanna sa 

phróiseas athlonnaithe agus mar thoradh air sin bhí go leor teaghlach ag fanacht sna IFIÉanna 

ar feadh tréimhse i bhfad ní b’fhaide ná trí mhí. 

Ag an am a bunaíodh na IFIÉanna, beartaíodh go bhfreastalódh foghlaimeoirí sna trí ionad ar 

scoileanna áitiúla mar bhealach chun tacú lena n-ionchuimsiú. Cé go raibh sé seo indéanta do 

roinnt foghlaimeoirí, mar thoradh ar easpa cumais tuairiscithe i scoileanna áitiúla rinneadh 

cinneadh acmhainn a chruthú do sholáthar oideachais sna hionaid féin. Ag an am sin, 

tionscnaíodh an soláthar oideachais laistigh de na IFIÉanna mar bheart eatramhach chun 

cabhrú le fáiltiú tosaigh agus le hionduchtú teaghlaigh dídeanaithe i gcás nach raibh sé 

indéanta i gcónaí na leanaí a chur ar rolla na scoileanna áitiúla. Mhaoinigh an Roinn an soláthar 

oideachais trí na BOOnna áitiúla.  

Tugadh comhchuairteanna idir an Chigireacht agus an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta 
Oideachais (SNSO)  ar Ionaid Fáiltithe agus Ionduchtaithe Éigeandála chun cineál agus 
cáilíocht an tsoláthair oideachais a chinneadh  
 
I bhFómhar 2017, chinn Aonad um Ionchuimsiú Sóisialta na Roinne, an Chigireacht, agus an 

tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO) go dtabharfadh foirne ina mbeadh cigire 

agus síceolaí SNSO cuairt ar gach IFIÉ chun cineál agus cáilíocht an tsoláthair oideachais a 

chinneadh. Ba é seo an chéad uair a d’oibrigh cigirí agus síceolaithe i gcomhar le chéile i dtaca 

le hobair mheastóireachta i suíomh oideachais. Chuir sainthaithí na beirte leis an obair agus 

thug an cur chuige comhpháirteach léargas suntasach agus luach suntasach don tuarascáil 

ilchodach a foilsíodh. Tugadh na cuairteanna i mí na Nollag 2017 agus Eanáir 2018 trí shocrú 

roimh ré le Clár Cosanta Dídeanaithe na hÉireann agus le lucht bainistithe na nIonad. 

 

Bhí an teagasc agus an fhoghlaim ar ardchaighdeán in Ionaid Fáiltithe agus  
Ionduchtaithe Éigeandála; tá dúshláin ann mar thoradh ar neamh-aitheantas scoileanna  
 
Tiomsaíodh faisnéis a bhailigh na cigirí agus na síceolaithe i gcomhthuarascáil ilchodach, 

Cinneadh Tuairisce Cuairteanna na Comhchigireachta agus Cuairteanna SNSO ar Shuímh 

Oideachais in Ionaid Fáiltiú agus Treoshuíomh Éigeandála (IFIÉ). Tugadh faoi deara sa 

tuarascáil gur thug na IFIÉanna freagra eatramhach éifeachtach ar riachtanais oideachais 

leanaí agus daoine óga. Foilsíodh í ar shuíomh Gréasáin na Roinne mar aon le freagra na 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/980946-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/980946-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/980946-none/
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Roinne ar an tuarascáil ina dtugtar breac-chuntas ar na gníomhartha atá le cur i bhfeidhm ag 

eascairt as moltaí na tuarascála.  

D'aithin an Roinn ag an am go raibh neamh-aitheantas na scoileanna seo (agus neamh-eisiúint 

uimhreacha rolla dóibh dá bharr) mar bhac ar mhúinteoirí rochtain a fháil ar fhorbairt ghairmiúil 

leanúnach (FGL) agus ar sholáthar tacaí do dhaltaí agus scoláirí ag an gComhairle Náisiúnta 

um Oideachas Speisialta. Mar sin féin, d’fhorbair agus sholáthair SNSO clár oiliúna aon lae do 

na IFIÉanna agus na scoileanna glactha áitiúla chun cabhrú leo le hionchuimsiú na leanaí agus 

na ndaoine óga. Is éard a bhí i gceist leis seo ná pacáiste acmhainní a fhorbairt do scoileanna a 

thacaíonn le leanaí ó theaghlaigh dídeanaithe. Chuimsigh SNSO na múinteoirí freisin ina gclár 

náisiúnta FGL, agus leanann siad ag tairiscint gach cúrsa oiliúna atá ar fáil do na múinteoirí 

seo. D'eascair roinnt dúshlán rialála eile as an neamh-aitheantas sin, mar shampla éiginnteacht 

maidir le hábharthacht ciorcláin na Roinne do na suíomhanna agus maidir le freagracht as 

monatóireacht a dhéanamh ar tinrimh scoile.  

Cinneadh go raibh an teagasc agus an fhoghlaim ar ardchaighdeán sna suíomhanna sin. Ba léir 

gur tugadh tacaíocht do dhaltaí agus scoláirí i dtimpeallacht shábháilte dhearfach agus gur 

forbraíodh a gcuid scileanna pearsanta agus teanga go han-éifeachtach. Bhí éagsúlacht mhór 

ann ó thaobh riachtanais aonair de ag leanaí agus daoine óga sna IFIÉanna. Tarraingíodh aird i 

dtorthaí na tuarascála ar an ngá le córais a fhorbairt chun na riachtanais sin a aithint, a 

thaifeadadh agus a chur in iúl. Ar an gcaoi chéanna, léirigh torthaí na tuarascála an gá go 

mbeadh cláir foghlama oiriúnach do riachtanais agus do bhuanna aonair. Tugadh faoi deara sa 

tuarascáil go raibh an curaclam teoranta go maith do scoláirí iar-bhunscoile de thoradh ar 

leibhéil foirne agus saineolas teoranta múinteoirí maidir le hábhair. Aithníodh freisin gur cheart 

obair bhreise a dhéanamh chun eispéiris agus dearcthaí leanaí dídeanaithe agus a 

dtuismitheoirí a fháil. 

 

Tháinig réimse saincheisteanna chun cinn maidir le haistriú agus comhtháthú 
foghlaimeoirí ó Ionaid Fáiltithe agus Ionduchtaithe Éigeandála go scoileanna 
príomhshrutha  
 
Aithníodh saincheisteanna ar leith maidir le haistriú foghlaimeoirí chuig scoileanna 

príomhshrutha áitiúla, agus iad a chomhtháthú i scoileanna áitiúla príomhshrutha. Is inmholta 

go raibh pleananna i bhfeidhm ag gach IFIÉ chun a gcuid nasc le scoileanna áitiúla a mhéadú 

chun tacú le foghlaimeoirí agus iad ag aistriú chuig oideachas príomhshrutha. Ach nuair a 

foilsíodh tuarascáil ilchodach IFIÉ (2018), tugadh faoi deara nár éirigh le haon ionad a 

fhoghlaimeoirí a chomhtháthú go córasach sna bunscoileanna príomhshrutha ba ghaire don 

ionad. Chun ionchuimsiú a chur chun cinn, mhol an tuarascáil gur cheart don Roinn scrúdú 

breise a dhéanamh ar na bacainní ar an ionchuimsiú sin le fáil amach an mbeadh réiteach le fáil 

i ngéilleadh éigin maidir le cúnamh deontais, maidir le cúrsaí foirne nó maidir le tacaí eile do na 

scoileanna príomhshrutha áitiúla. Chuir an tuarascáil béim freisin ar an ngá a bhain le 

hionchuimsiú scoláirí dara leibhéal i scoileanna príomhshrutha áitiúla i ndiaidh tréimhse an-

ghearr taithíochta a bheith acu i scoil IFIÉ. Tháinig moill freisin, uaireanta, ar mheasúnú agus ar 

sholáthar tacaíochtaí breise do dhaltaí/scoláirí in IFIÉanna nuair a aistríodh teaghlaigh amach 

as ionaid IFIÉ chuig ionaid nua ar ghearrfhógra; tharla sé seo toisc go raibh ar an bpróiseas do 

na leanaí a raibh tacaíocht bhreise de dhíth orthu tosú arís nuair a shroich siad a scoileanna 

nua. 
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Chuir an Roinn bearta i bhfeidhm a d’eascair as an tuarascáil maidir le hIonaid Fáiltithe  
agus Ionduchtaithe Éigeandála 
 

Mar fhreagra ar an tuarascáil, chuir an Roinn foireann bhreise ar fáil do na IFIÉanna chun 

cabhrú leo a ndaltaí a aistriú níos luaithe go scoileanna príomhshrutha áitiúla tar éis dóibh trí 

mhí ar a mhéad a chaitheamh ag an IFIÉ. Oibríonn na múinteoirí seo idir na scoileanna áitiúla 

agus na hionaid chun cabhrú leis an gcumarsáid, le pleanáil aistrithe agus leis an ionchuimsiú. 

Chuir an Roinn soiléireacht ar fáil do na IFIÉanna agus na BOOnna maidir leis na dúshláin 

rialála a shainaithnítear sa tuarascáil agus tá meicníochtaí feabhsaithe ann do mhúinteoirí 

rochtain a fháil ar FGL ábhartha agus ar thacaíochtaí eile. Chuir an Chigireacht múnla 

Malartach um Mheastóireacht Oideachais ar bun chun cigireachtaí bliantúla a dhéanamh in 

IFIÉanna agus i suíomhanna oideachais eile den sórt sin agus tá sé beartaithe go ndéanfar 

cigireachtaí breise ar na hionaid in 2022. Tá an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí 

(SFGM) ag cur tacaíocht ar fáil freisin chun cabhrú le hiar-bhunscoileanna freastal níos 

éifeachtaí ar riachtanais scoláirí a bhfuil an Bhéarla mar Theanga Bhreise (TRB) acu. 

6.5.4 Scoileanna a bhfuil nasc acu le hAonaid um Sheirbhísí Meabhairshláinte do 

Leanaí agus d’Ógánaigh 

Maoiníonn an Roinn soláthar oideachais i gceithre scoil ar an láthair atá nasctha le 
haonaid de chuid na Seirbhísí Meabhairshláinte Leanaí agus Ógánach d’othair chónaithe 
 

Bíonn deacrachtaí meabhairshláinte ag líon beag leanaí agus daoine óga ó am go chéile sa 

mhéid agus nach féidir leo feidhmiú go héifeachtach ina saol laethúil gan rochtain a fháil ar 

Sheirbhísí Meabhairshláinte do Leanaí agus dÓgánaigh (SMLÓ). Fanann na leanaí agus na 

daoine óga sin ina scoileanna príomhshrutha agus fad a chuirtear cóireáil orthu in aghaidh a 

ndeacrachtaí meabhairshláinte. Bíonn neamhoird mheabhairshláinte thromchúiseacha agus 

casta go minic ag cohórt an-bheag leanaí agus daoine óga. Féadfar iad a tharchur chuig aonaid 

d’othair chónaithe de chuid SMLÓ d’fhonn feabhsúchán cliniciúil agus comhtháthú rathúil a 

bhaint amach maidir le gníomhaíochtaí baile, oideachais agus sóisialta.  

 

Tá ceithre scoil ceangailte leis na haonaid sin d’othair chónaithe de chuid SMLÓ a fhéachann le 

leanúnachas oideachais a sholáthar do leanaí agus do dhaoine óga atá as láthair go sealadach 

ón scoil phríomhshrutha mar gheall ar a riachtanais mhíochaine. Féachann siad freisin le tacú le 

hath-imeascadh na ndaoine óga sin san oideachas príomhshrutha nuair a fhágann siad an 

aonad. Leanann cláir oideachais SMLÓ i gcomhthráth le cóireáil theiripeach daoine óga agus 

iad ag freastal ar aonad d’othair chónaithe de chuid SMLÓ.  

Cuireann torthaí na cigireachta béim ar nádúr agus ar leithead an tsoláthair churaclaim 
agus chomhchuraclaim i scoileanna atá nasctha le  haonaid de chuid na Seirbhísí 
Meabhairshláinte Leanaí agus Ógánach; tá éagsúlacht shuntasach i gcáilíocht na 
pleanála agus an mheasúnaithe  
 

Rinneadh meastóireacht ar na ceithre scoil atá nasctha le haonaid de chuid na Seirbhísí 

Meabhairshláinte Leanaí agus Ógánach (SMLÓ) in 2019 agus foilsíodh tuarascáil Athbhreithniú 

ar an soláthar oideachais i scoileanna atá ceangailte le haonaid SMLÓ ina leagtar amach na 

torthaí tiomsaithe i mí Iúil 2020. Thug cigirí faoi deara éagsúlacht na struchtúr rialachais sna 

ceithre scoil, na cleachtais cheannaireachta agus bhainistíochta an-éifeachtach i roinnt 

scoileanna, agus an raon leathan tacaíochtaí oideachais atá i bhfeidhm i ngach ceann de na 

ceithre scoil. Chuir an tuarascáil béim ar nádúr iomlánaíoch agus ar leithead an tsoláthair 

churaclaim agus chomhchuraclaim sna scoileanna sin. Bhí tráchtaireacht dhearfach ann maidir 
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le tiomantas múinteoirí do FGL, maidir le soláthar pleananna foghlama iomchuí, lena n-áirítear 

leanúint de mhodúil do chláir scoile, amhail an Ardteistiméireacht Fheidhmeach (ATF).  

 

Bhí éagsúlacht ann, áfach, i gcáilíocht an chleachtais sna ceithre scoil. Bhí cáilíocht na fianaise 

scríofa a bhí ar fáil maidir le cleachtais phleanála agus maidir le measúnaithe go maith nó lag. 

Cé go bhfuil dúshláin mhóra roimh na scoileanna seo maidir le pleanáil do dhaltaí /scoláirí a 

bhféadfadh a bhfreastal a bheith sealadach, tá sé níos tábhachtaí fós aird a thabhairt ar 

fhaisnéis a chabhróidh le leanúnachas foghlama a chinntiú do dhaltaí/scoláirí den sórt sin. Bhí 

éagsúlacht sna taifid tinrimh freisin maidir le méid na mionsonraí a cuireadh i láthair. Bhí 

caidreamh an-dlúth cothaithe ag roinnt scoileanna le bunscoileanna agus ionaid oideachais le 

daltaí/scoláirí, bíodh is nach raibh siad uilig mar sin. 

 

6.6 Príomhtheachtaireachtaí 

Méadú ar sholáthar nach bhfacthas a shamhail riamh cheana 
 Tháinig fás níos mó ar líon na múinteoirí riachtanas speisialta ná ar líon na ndaltaí/scoláirí i 

scoileanna. Is é an borradh ar líon na ndaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 

(RSO) acu atá ag dul ar rolla iar-bhunscoileanna is cúis leis sin. 

 Tá an ráta fáis i líon na CRSanna i scoileanna gan sárú agus tá barraíocht mhór ann i 

gcomparáid leis an ráta fáis i ndaonra na scoláirí i gcoitinne. 

Cáilíocht an tsoláthar oideachais speisialta 
 Tugann torthaí na cigireachta le fios go bhfuil cáilíocht teagaisc leanaí a bhfuil riachtanais 

speisialta oideachais (RSO) acu i mbunscoileanna go maith nó an-mhaith i bhformhór na 

gcásanna. 

 Le linn na céime luatha de chur i bhfeidhm na samhlacha nua um theagasc oideachais 

speisialta, i líon an-bheag de na bunscoileanna agus na hiar-bhunscoileanna a ndearnadh 

athbhreithniú orthu, ní raibh acmhainní breise teagaisc, a cuireadh ar fáil chun cabhrú leis 

an scoil freastal ar na riachtanais speisialta oideachais atá ag roinnt leanaí, á n-úsáid de réir 

na dtéarmaí a leagadh amach i Ciorclán 13/2017 nó i Ciorclán 14/2017. 

 Toisc go bhfuil i bhfad níos lú cigireachtaí RSO iar-bhunscoile curtha i gcrích, tá méid na 

dtorthaí cigireachta ag leibhéal iar-bhunscoile rud beag níos teoranta. Mar sin féin, is ábhar 

imní é go raibh cáilíocht an teagaisc agus na foghlama ag an leibhéal sin ach sásúil i 

mionlach suntasach de na ceachtanna a breathnaíodh. Ar an gcaoi chéanna, is gá an 

bhearna i sástacht na dtuismitheoirí, mar a thuairiscítear í, maidir le gnéithe den soláthar do 

leanaí le RSO a mheas a thuilleadh. 

 Ní mór aird a thabhairt ar roinnt gnéithe tábhachtacha mar a bhaineann le soláthar do leanaí 

a bhfuil uathachas orthu lena n-áirítear cleachtais maidir le rollú, athbhreithniú ar 

shocrúcháin agus ar ionchuimsiú foghlaimeoirí a fhreastalaíonn ar ranganna speisialta i 

soláthar príomhshrutha. 

 Cáilíocht an tsoláthair DEIS 
 Is gá cáilíocht na ceannaireachta sa phlean gníomhaíochta maidir le Comhionannas 

Deiseanna i Scoileanna a Sheachadadh (DEIS) don phróiseas feabhsúcháin i scoileanna a 

fheabhsú i mionlach suntasach de scoileanna.  

 Tá scóip ann pleanáil gníomhaíochta DEIS a fhorbairt maidir le tinreamh, go háirithe in iar-

bhunscoileanna. 

 Teastaíonn tacaíocht bhreise ó iar-bhunscoileanna sa chlár DEIS chun cabhrú leo a chinntiú 

go n-úsáidtear na sonraí agus an fhaisnéis atá ar fáil sna scoileanna ar an mbealach is fearr 

sa phróiseas pleanála. 
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 Níor rianaíodh torthaí foghlama na ndaltaí sa spriocghrúpa go soiléir ach i leath de na 

scoileanna DEIS a bhí san áireamh san athbhreithniú RSO.  

 I scoileanna DEIS, is chun donais a théann dearcadh na scoláirí i leith na Matamaitice agus 

iad ag dul ar aghaidh tríd an gcóras scoile. Chun dul i ngleic leis seo, beidh gá le haird 

dhírithe na scoileanna agus na seirbhísí tacaíochta múinteoirí. 

 Bhí múinteoirí tacaíochta éifeachtach ag cur le deiseanna oideachais d’fhoghlaimeoirí a 

bhfuil deacrachtaí iompraíochta acu, ach tá gá le monatóireacht córasach a dhéanamh ar 

dhul chun cinn foghlaimeoirí agus ar an méid a bhaineann siad amach; ní mór  róil na 

múinteoirí tacaíochta agus a bhfreagrachtaí a shoiléiriú freisin. 

Soláthar speisialaithe eile 
 Tuairiscíodh go raibh an t-atmaisféar agus leibhéil an chúraim agus na tacaíochta 

tréadchúraim an-mhaith i gcoitinne in ionaid Ógtheagmhála. 

 Cé go bhfuarthas go raibh na naisc idir scoileanna a bhí nasctha le hAonaid Chúraim 

Speisialta agus le hIonaid Choinneála Leanaí agus gníomhaireachtaí seachtracha go maith 

i gcoitinne, tá scóip ann a chinntiú go mbeidh gníomhaíochtaí a shainaithnítear i bpleananna 

oideachais daltaí/scoláirí mar bhonn eolais don teagasc agus don fhoghlaim.  

 Cinneadh gur thug Ionaid Fáiltithe agus Ionduchtaithe Éigeandála (IFIÉanna) freagra 

eatramhach éifeachtach ar riachtanais oideachais leanaí agus daoine óga. Aithníodh 

saincheisteanna maidir le haistriú daltaí/scoláirí chuig scoileanna príomhshrutha áitiúla, 

agus iad a chomhtháthú i scoileanna áitiúla príomhshrutha. 

 Fuarthas go raibh cláir churaclaim agus chomhchuraclaim iomlánaíoch agus leathana ar fáil 

ag scoileanna atá ceangailte le haonaid Sheirbhísí Meabhair-Shláinte Leanaí agus 

Ógánach (SMSLÓ) ach tá scóip ann a gcleachtais phleanála agus mheasúnaithe a 

fhorbairt.  

 

6.7  Ag breathnú chun tosaigh  
 

Beartais agus tacaíochtaí maidir le RSO 
 Caithfidh lucht déanta beartas agus comhpháirtithe oideachais machnamh a dhéanamh ar 

éifeachtacht agus uilechuimsitheacht an tsoláthair reatha agus iad ag pleanáil d’fhreagairt 

na hÉireann sa todhchaí ar na hoibleagáidí a eascróidh as Coinbhinsiún na Náisiún 

Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas.  

 Ba cheart clár ionduchtaithe a bhunú do mhúinteoirí tacaíochta nuacheaptha chun iad a 

threorú maidir le forbairt spriocanna a leagan síos agus maidir le torthaí foghlaimeoirí a 

rianú agus chun soiléireacht a sholáthar do scoileanna agus do mhúinteoirí maidir le róil, 

freagrachtaí agus imscaradh an mhúinteora tacaíochta. 

 Ba cheart do bheartais rollaithe i ranganna do dhaltaí/scoláirí a bhfuil uathachas orthu agus 

i ranganna speisialta eile tosaíocht a thabhairt d’áiteanna do dhaltaí/scoláirí a bhfuil 

riachtanais chasta acu, agus ba cheart daltaí/scoláirí a bhfuil riachtanais nach bhfuil chomh 

casta sin a ionchuimsiú i ranganna príomhshrutha le tacaíocht chuí. 

 

Cleachtas i suíomhanna oideachais speisialta 
 Ba cheart cleachtais chomhoibritheacha a fhorbairt tuilleadh do mhúinteoirí, maidir le 

hidirghabhálacha a phleanáil agus maidir le ceachtanna a éascú, chun tacú le riachtanais 

foghlaimeoirí a bhfuil RSO acu. 
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 Ba cheart faisnéis maidir le measúnaithe115 a úsáid ar bhealach níos éifeachtaí i 

suíomhanna oideachais speisialta mar bhealach chun tacú le dul chun cinn foghlaimeoirí. 

 

DEIS 
 Ba chóir go ndíreodh pleananna gníomhaíochta le haghaidh feabhsúcháin i scoileanna 

DEIS aird bhreise ar fhreastal, ar ghnóthachtáil i scrúduithe agus ar fhoghlaim a dhéanamh 

suimiúil d’fhoghlaimeoirí, go háirithe i réimse na huimhearthachta. 

 

Soláthar speisialaithe eile 
 Ba cheart córais a bhunú chun riachtanais foghlaimeoirí in IFIÉanna a shainaithint, a 

thaifeadadh agus a chur in iúl, mar aon le forbairt clár foghlama a oireann dá riachtanais 

agus dá láidreachtaí aonair. 

 D’fhéadfadh go mbeadh gá le múinteoirí a chomhroinnt tuilleadh idir scoileanna 

príomhshrutha de chuid an Bhoird Oideachais agus Oiliúna agus ionaid Ógtheagmhála lena 

chinntiú go bhfuil rochtain ag gach foghlaimeoir ar theagasc agus ar fhoghlaim chuí i raon 

réimsí curaclaim chomh leathan agus is féidir agus gur féidir riachtanais an fhoghlaimeora a 

chinneadh ar chaoi níos iomláine. 

  

                                                  

 

115 Áireoidh an t-eolas measúnaithe seo, de réir mar is cuí, taifid bhreathnóireachta agus dhul chun cinn an mhúinteora, 
fianaise ón seomra ranga, ó thrialacha scagthástála caighdeánacha nó diagnóiseacha, athbhreithnithe ar phleananna 
tacaíochta daltaí/scoláirí, moltaí ó thuairiscí gairmiúla, agus faisnéis ábhartha ó thuismitheoirí agus ó mhúinteoirí eile. 
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Caibidil 7 - Comhpháirtíochtaí le tuismitheoirí 

agus foghlaimeoirí 
Príomheolas 

Comhthéacs 

 Tá aitheantas méadaithe i mbeartas poiblí don tábhacht a bhaineann le 
comhpháirtíocht le tuismitheoirí, leanaí agus daoine óga 

 Ba í Éire an chéad tír san Eoraip chun Straitéis Náisiúnta ar Rannpháirtíocht Leanaí 
agus Daoine Óga sa Chinnteoireacht a fhorbairt 

 Lean Comhairle na nÓg ar aghaidh ag tabhairt deiseanna do dhaoine óga a bheith 
rannpháirteach agus tionchar a imirt ar bheartas, ar phleanáil agus ar chinnteoireacht 
áitiúil agus náisiúnta 

 Foilsíodh an Bille Oideachais (Cairt Mac Léinn agus Tuismitheoirí) i Meán Fómhair 
2019 

 In Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016 tugtar suntas don chomhpháirtíocht idir 
tuismitheoirí agus scoileanna 

 In Aistear: Creat Curaclaim na Luath-Óige (2009), aibhsítear tábhacht na hoibre a 
dhéanann tuismitheoirí agus oideoirí luathbhlianta le chéile ar mhaithe le foghlaim 
agus forbairt leanaí a fheabhsú. 

 Bhain tábhacht bhreise le naisc bhaile-scoile le linn phaindéim COVID-19 
 

Cigireachtaí agus comhairliúcháin le comhpháirtithe 

 Torthaí suirbhé 
o Thuairiscigh 95% de thuismitheoirí (bunleibhéal agus iar-bhunscoil) gur 

cuireadh ar an eolas iad faoi na rialacha i scoil a bpáiste 
o Bhí formhór na dtuismitheoirí (93% bunscoile; 83% iar-bhunscoile) sásta leis 

na socruithe do chruinnithe tuismitheoirí agus múinteoirí 
o Bhí a fhios ag formhór na dtuismitheoirí (96% bunscoile; 88% iar-bhunscoile) 

cé leis ar cheart dóibh labhairt sa scoil dá mbeadh fadhb ann. 
o Tuairiscíonn formhór na dtuismitheoirí (92% bunscoile; 89% iar-bhunscoile) 

gur thug tuairiscí scoile pictiúr maith ar dhul chun cinn an fhoghlaimeora  
o Mhothaigh 30% de na tuismitheoirí iar-bhunscoile nach ndeachthas i 

gcomhairle leo ar chúrsaí scoile 
o Mhothaigh ní ba lú ná leath de na daltaí/scoláirí (48% bunscoile; 23% iar-

bhunscoil) go raibh cead cainte acu faoin dóigh a ndearnadh rudaí ina scoil.  
 

Roinnt príomhtheachtaireachtaí 

 Bíonn tionchar dearfach ag rannpháirtíocht na dtuismitheoirí ar thorthaí foghlama agus 

eispéiris leanaí agus daoine óga 

 Ba cheart deiseanna fiúntacha a chur ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga chun cur 

le cinntí a théann i bhfeidhm orthu i scoileanna agus i suíomhanna oideachais 

 D’fhéadfaí gnéithe den chumarsáid idir scoileanna/suíomhanna oideachais agus 

tuismitheoirí a fheabhsú.  

 Ní mór leas a bhaint as acmhainneacht na teicneolaíochta digití chun tacú le cumarsáid 

éifeachtach agus le foirmeacha nua comhpháirtíochtaí 
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7.1 Réamhrá 

 
Tá an chaibidil seo dírithe ar chomhpháirtíochtaí tábhachtacha a chuireann le foghlaim leanaí 

agus daoine óga. Nuair a bhíonn scoileanna agus suíomhanna ag obair go maith leis na pobail 

agus na teaghlaigh a bhfuil siad ag freastal orthu, is féidir cur go mór le hoideachas agus 

folláine na leanaí agus na ndaoine óga. Is gné bhunúsach den chomhpháirtíocht í guth agus 

gníomhaíocht a thabhairt do leanaí agus daoine óga agus dá dtuismitheoirí116. Tugtar aitheantas 

oifigiúil do thábhacht na gcomhpháirtíochtaí seo i mbeartais agus i gcáipéisí poiblí, agus i 

straitéisí náisiúnta. D’fhonn leanaí, daoine óga agus a dtuismitheoirí a chumasú lena dtuairimí a 

thabhairt, ní mór dúinn deiseanna a thabhairt dóibh chun na tuairimí sin a cheapadh, agus ní 

mór a fhios a bheith acu go n-éisteofar leo agus go ngníomhófar go cuí dá réir. Éilíonn 

comhpháirtíochtaí bríocha le tuismitheoirí go dtugtar aitheantas do ról na dtuismitheoirí, agus dá 

gceart a bheith rannpháirteach in oideachas a leanaí, chomh maith le straitéisí praiticiúla chun 

fíor-chomhpháirtíochtaí a bhunú agus a chothabháil. 

 

Sa chéad chuid den chaibidil breathnaítear ar dhá ghné de na caidrimh seo: sa chéad áit, an 

chomhpháirtíocht a chothaíonn scoileanna agus suíomhanna le tuismitheoirí, agus sa dara háit, 

conas a éisteann scoileanna agus suíomhanna le guthanna leanaí/daoine óga agus a 

dtuismitheoirí agus a rannpháirtíocht a chur chun cinn ar bhealaí bríocha.  

 

Ní ar na scoileanna, na suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim (LFC) ná ar na 

suíomhanna eile oideachais amháin a thiteann sé rannpháirtíocht níos iomláine a chothú le 

leanaí agus le daoine óga agus a dtuismitheoirí. Chomh maith le Cigireacht Luathbhlianta Túsla 

agus comhlachtaí eile a thacaíonn le cáilíocht an tsoláthair, tuigtear do Chigireacht na Roinne 

Oideachais nach mór dóibh féin chomh maith éisteacht le léargas na leanaí/na ndaoine óga 

agus a dtuismitheoirí le linn cigireachtaí agus freagairt dó, mar gheall ar na tuiscintí luachmhara 

uathúla is féidir leo a thabhairt maidir le soláthar oideachais ina scoileanna agus chomh 

tábhachtach is atá sé meas a léiriú ar a dtuairimí. Tuigimid go gcuirtear léargais sheachtracha 

na gcigirí agus tuiscintí machnamhacha agus comhchoiteanna na gceannairí scoile, na 

múinteoirí, na dtuismitheoirí, agus na ndaoine óga le chéile i gcóras dea-chomhtháite 

measúnaithe d’fhonn an tuiscint is fearr a fháil ar cháilíocht an tsoláthair oideachais. Tuigimid 

chomh maith gur gá a chinntiú go dtugtar faisnéis do thuismitheoirí, do leanaí agus do dhaoine 

óga faoi cháilíocht an oideachais atá á sholáthar sa scoil nó sa suíomh a ndearnadh cigireacht 

orthu. Tá feidhm thábhachtach chuntasachta agus feabhsúcháin ag soláthar na faisnéise seo trí 

thrédhearcacht agus dioscúrsa faoin cháilíocht a chur chun cinn i suímhanna oideachais. Sa 

tréimhse Meán Fómhair 2016- Nollaig 2020, d’fhorbair an Chigireacht a bpróisis ar bhealaí 

éagsúla ionas go bhféadfaí tuiscintí na leanaí/ na ndaoine óga agus a dtuismitheoirí a chuimsiú 

ar bhonn ní b’éifeachtaí ina gcuid oibre. Táimid ag breathnú chomh maith ar conas is féidir linn 

an fhaisnéis a thugaimid do thuismitheoirí, do leanaí agus do dhaoine óga faoi cháilíocht an 

oideachais atá á sholáthar sa scoil/suíomh a fheabhsú. Tuairiscítear an ghné seo d’obair na 

Cigireachta sa dara cuid den chaibidil seo.  

 

 
 
 

                                                  

 

116 Tá an téarma tuismitheoir á úsáid le tagairt d’athair/aithreacha agus/nó máthair/máithreacha agus/nó caomhnóir(í) linbh. 
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7.2 Comhpháirtíochtaí a thógáil le tuismitheoirí 

7.2.1 An comhthéacs taighde agus polasaí 

 
Aibhsítear agus tugtar éifeacht do thábhacht na gcomhpháirtíochtaí inár scoileanna i 
dtaighde, reachtaíocht agus in Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016: Creat Cáilíochta do 
Bhunscoileanna/d’Iar-bhunscoileanna  
 
Baineann comhpháirtíocht le tuismitheoirí le tuismitheoirí agus oideoirí luathbhlianta/múinteoirí 

ag obair le chéile le faisnéis agus saineolas a chomhroinnt, agus le cinntí a dhéanamh atá chun 

leasa na leanaí agus na ndaoine óga. Bíonn freagracht i gceist ar an dá thaobh i 

gcomhpháirtíocht, agus tugann gach taobh aitheantas, urram agus meas don mhéid a 

dhéanann agus a deir an taobh eile.117 Is réamhriachtanas don chomhpháirtíocht éifeachtach é 

an caidreamh tacúil oscailte idir tuismitheoirí agus suíomh/scoil. Tá cumarsáid oscailte 

riachtanach le caidreamh dearfa a thógáil agus a chothabháil idir tuismitheoirí agus 

suíomhanna nó scoileanna. 

Is seift chumhachtach é an chomhpháirtíocht éifeachtach le tuismitheoirí in árdú na 

gnóthachtála sna scoileanna; aibhsíonn cinntí taighde go n-éiríonn níos fearr le leanaí nuair a 

bhíonn a dtuismitheoirí rannpháirteach go gníomhach in oideachas a gcuid leanaí.118 Léiríonn an 

taighde gur féidir le rannpháirtíocht na dtuismitheoirí i bhfoghlaim a gcuid leanaí féinmheas na 

leanaí a fheabhsú, a n-inspreagadh agus a rannpháirtíocht san fhoghlaim  a mhéadú, agus a 

gcuid torthaí foghlama a fheabhsú.119  

Tá an tAcht Oideachais 1998  mar bhonn taca do thógáil na comhpháirtíochta ag scoileanna le 

tuismitheoirí. De réir an Achta, tá tuismitheoirí i dteideal a bheith ar an eolas faoi conas mar atá 

ag éirí lena leanbh ar scoil agus rochtain a bheith acu ar thaifid a choinníonn an scoil maidir le 

dul chun cinn a bpáiste. Éilítear ar scoileanna in Alt 22 den Acht measúnú a dhéanamh go rialta 

ar dhaltaí/scoláirí agus torthaí an mheasúnaithe a thuairisciú go tráthrialta chuig daltaí/scoláirí 

agus a dtuismitheoirí. Ar an gcaoi chéanna, faoin Acht um Chosaint Sonraí (1988 & 2003), tá 

tuismitheoirí i dteideal na torthaí ar aon mheasúnú ar a gcuid leanaí a fháil, lena n-áirítear 

trialacha caighdeánacha, atá riartha ag an scoil. 

Tugtar tosaíocht don chomhpháirtíocht idir tuismitheoirí agus scoileanna in Ag Breathnú ar an 

Scoil Againne 2016 (ABSA), atá deartha mar bhonn taca do fhéinmheasúnú na scoileanna agus 

do chigireachtaí scoile. Mar a tugadh le fios in ABSA, táthar ag súil go mbeidh an príomhoide 

agus ceannairí eile sa scoil ag tógáil agus ag cothabháil caidreamh an-chuiditheach trí 

chumarsáid éifeachtach rialta leo ag úsáid réimse de mheáin. Táthar ag súil chomh maith go 

lorgóidh scoileanna agus go n-éisteoidh siad le tuairimí daoine eile, agus go ndéanfaidh siad 

idirghabháil fhoirmiúil éifeachtach i gcomhrá le comhpháirtithe. 

 

                                                  

 

117 NCCA (2017) Aistear, an Creat Curaclaim Luath-Óige Ar fáil ag:  https://ncca.ie/ga/an-luath-óige/  
118 O'Toole, L., Kiely, J. and McGillicuddy, D. (2019) Parental involvement, engagement and partnership in their children's 
education during the primary school years. Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí Ar fáil ag:  
https://researchrepository.ucd.ie/bitstream/10197/9823/2/Parental%20Involvement%20Research%20Doc.pdf ; 
Emerson, L., Fear. J., Fox, S. and Sanders, E. (2012) Parental engagement in learning and schooling: Lessons from 
Research  Ar fáil ag http://www.familyschool.org.au/files/3313/7955/2295/parental-engagement-in-learning-and-schooling.pdf; 
Kathleen Kelley-Laine (1998) Overview of 9 OECD Nations: Parents as Partners in Schooling: The Current State of Affairs, 
Childhood Education, 74(6): 342-345, DOI: 10.1080/00094056.1998.10521146    
119 Desforges, C., and Abouchaar, A. (2003) The impact of parental involvement, parental support and family education on 
pupil achievement and adjustment: A literature review. Londain: An Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS). Ar fáil ag 
http://www.thelizlibrary.org/liz/parenting-and-educational-achievement.pdf 

https://www.irishstatutebook.ie/eli/1998/act/51/enacted/en/html
https://www.irishstatutebook.ie/eli/1998/act/51/section/22/enacted/en/html
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2018/act/7/enacted/en/html
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d1884a-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d1884a-none/
https://ncca.ie/ga/an-luath-óige/
https://researchrepository.ucd.ie/bitstream/10197/9823/2/Parental%20Involvement%20Research%20Doc.pdf
http://www.familyschool.org.au/files/3313/7955/2295/parental-engagement-in-learning-and-schooling.pdf
http://www.thelizlibrary.org/liz/parenting-and-educational-achievement.pdf
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Cuireann reachtaíocht agus réimse cáipéisí beartais, creataí agus idirghabhálacha 
comhpháirtíochtaí le tuismitheoirí chun cinn i suíomhanna luathfhoghlama agus 
luathchúraim 

 
Maidir le comhpháirtíocht le tuismitheoirí, leag Rialacháin 2016 an Achta um Chúram Leanaí 

1991 (Seirbhísí Luathbhlianta) (faoina ndéanann Túsla a chigireachtaí reachtúla) amach faoi 

Rialachán 16 an fhaisnéis maidir leis an tseirbhís is gá do sholáthróirí seirbhísí luathfhoghlama 

agus luathchúraim (LFC) a chomhroinnt le tuismitheoirí, lena n-áirítear beartais agus nósanna 

imeachta na seirbhíse. In Creat Cáilíochta agus Rialacháin na Luathbhlianta ó Túsla, atá 

deartha le tacú le seirbhísí na ceangaltais rialacháin a chomhlíonadh, mínítear gur cheart gach 

faisnéis ábhartha i dtaobh na seirbhíse, an cineál cúraim a sholáthraítear agus na háiseanna 

atá ar fáil, a chomhroinnt le tuismitheoirí ar bhealach iontuigthe. Áirítear leis seo aon 

nuashonruithe ar bheartais agus nósanna imeachta. Ní mór taifid maidir le leanaí aonair a 

bheith ar fáil dá dtuismitheoirí féin lena n-athbhreithniú.  

Aibhsíonn an creat curaclaim Aistear agus Síolta, an Creat Cáilíochta Náisiúnta do 

Luathoideachas Leanaí an ról tábhachtach atá ag tuismitheoirí agus teaghlaigh i saol leanaí. 

Soláthraítear smaointe agus moltaí sa dá chreat chun cabhrú le hoideoirí luathbhlianta caidrimh 

mhaithe a thógáil le tuismitheoirí agus teaghlaigh chun tacú le foghlaim agus forbairt na leanaí; 

tá smaointe sa dá chreat maidir le rannpháirtíocht tuismitheoirí sa suíomh LFC a spreagadh. Tá 

tógáil na comhpháirtíochta le tuismitheoirí ar cheann de chuaillí taca Treoir Cleachtais Aistear 

Síolta, a thacaíonn le comhpháirtíocht le tuismitheoirí trí uirlisí féinmheasúnaithe, samplaí agus 

smaointe cleachtais, acmhainní le comhroinnt le tuismitheoirí, agus uirlisí pleanála 

gníomhaíochta.  

Tacaíonn Samhail Rochtana agus Ionchuimsitheachta (AIM), faoi stiúir na Roinne Leanaí, 

Comhionnanais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige (RLCMLO), le comhpháirtíocht le 

tuismitheoirí d’fhonn a chuspóir um chabhrú le gach leanbh, cibé cumas atá acu, LFC  

ardcháilíochta a bhaint amach tríd an gclár um Chúram agus Oideachais na Luath-Óige 

(COLÓ), agus le cultúr níos ionchuimsithí a chruthú i réamhscoileanna. Mar chuid de AIM, 

bíonn saineolaithe luathbhlianta de chuid Tús Níos Fearr ag obair i gcomhar le tuismitheoirí, 

soláthraithe réamhscoile, agus le lucht gairme eile chun timpeallachtaí ionchuimsitheacha 

foghlama a fhorbairt i réamhscoileanna. Áirítear leis seo plean rochtana agus 

ionchuimsitheachta a chruthú don leanbh, a ullmhaíonn tuismitheoirí an linbh agus an tseirbhís 

LFC i gcomhar lena chéile, agus atá in ann cabhrú chun tacaí agus acmhainní breise atá ag 

teastáil chun freastal ar riachtanais an linbh sa seomra réamhscoile.  

Chomh maith leis sin leis Na Chéad 5: Straitéis Uile-Rialtais do Naíonáin, Daoine Óga agus a 

dTeaghlaigh 2019-2028, táthar tiomnaithe do rannpháirtíocht agus idirghabháil tuismitheoirí sa 

luathfhoghlaim i suíomhanna LFC a spreagadh agus a mhéadú trí raon gníomhaíochta, lena n-

áirítear: comhairle, treoir agus oiliúint a fhorbairt le haghaidh suíomhanna LFC d’fhonn caidrimh 

éifeachtacha oibre a thógáil le tuismitheoirí, teaghlaigh agus pobail; tacaí do shuíomhanna LFC 

chun deiseanna a chruthú le rannpháirtíocht tuismitheoirí a spreagadh agus a neartú, ar nós 

cruinnithe múinteoirí-cleachtóirí, boird chomhairleacha tuismitheoirí, oifigí idirghabhála LFC 

baile-scoile, baill foirne ainmnithe le freagracht as tacaíocht a thabhairt do thuismitheoirí, lena n-

áirítear tionscnaimh i gcomhar le Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí (Luathbhlianta); agus 

modhanna cuí a fhorbairt agus a úsáid le haird a thabhairt ar thuairimí leanaí agus tuismitheoirí 

i gcigireacht LFC. 

Le linn COVID-19, chuir eagraíochtaí maoinithe agus an RLCMLO treoir ar fáil do shuíomhanna 

LFC agus do chúram leanaí aois-scoile (CLAS) agus do thuismitheoirí maidir le rannpháirtíocht 

agus cumarsáid leanúnach. Áiríodh sa treoir tacú le filleadh leanaí ar shuíomhanna LFC agus 

https://www.irishstatutebook.ie/eli/2016/si/221/made/en/print
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2016/si/221/made/en/print
https://www.tusla.ie/services/preschool-services/early-years-quality-and-regulatory-framework/
https://ncca.ie/ga/an-luath-óige/
https://siolta.ie/
https://siolta.ie/
https://ncca.ie/ga/an-luath-óige/
https://ncca.ie/ga/an-luath-óige/
https://aim.gov.ie/ga/
https://www.betterstart.ie/for-parents/the-quality-development-service/
https://first5.gov.ie/home
https://first5.gov.ie/home
https://www.npc.ie/early-years
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CLAS, agus tacaí ar obair le chéile agus ar bhealaí le nasc a dhéanamh, agus bhí treoir, 

ceisteanna coitianta, bileoga faisnéise, agus físeanna beochana le teachtaireachtaí 

tábhachtacha i gceist. 

7.2.2 Torthaí na gcigireachtaí ar chomhpháirtíochtaí le tuismitheoirí 

 
Bhí suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim agus scoileanna go maith ó thaobh 
faisnéis a chomhroinnt le tuismitheoirí 

Tá comhroinnt na faisnéise le tuismitheoirí maidir lena leanbh agus cumarsáid mhaith a thógáil 

idir tuismitheoirí agus suíomhanna/scoileanna riachtanach don chomhpháirtíocht mhaith le 

tuismitheoirí. 

In Aistear: Creat Curaclaim na Luath-Óige (2009) aibhsítear tábhacht na hoibre a dhéanann 

tuismitheoirí agus oideoirí luathbhlianta le chéile ar mhaithe le foghlaim agus forbairt leanaí a 

fheabhsú. I measc gnéithe dea-chleachtais a breathnaíodh le linn Cigireachtaí Oideachais 

Luathbhlianta (COL), a rinneadh idir Meán Fómhair 2016 agus Nollaig 2020, bhí cumarsáid 

neamhfhoirmeáilte le tuismitheoirí maidir le heispéiris laethúla a linbh agus comhroinnt sonraí 

maidir le pleanáil curaclaim oideoirí.  

I mbunscoileanna, scoileanna speisialta agus iar-bhunscoileanna, léirigh cinntí na cigireachta 

gur bhain scoileanna úsáid as réimse leathan straitéisí chun faisnéis a chomhroinnt le 

tuismitheoirí agus a rannpháirtíocht a spreagadh, mar shampla, trí oícheanta oscailte, suíomh 

gréasáin scoile, nuachtlitreacha agus téacsanna. Thug torthaí suirbhéanna tuismitheoirí a 

rinneadh le linn measúnuithe scoile uile sa tréimhse Meán Fómhair 2016 go Nollaig 2020 le fios 

go raibh faisnéis á comhroinnt go héifeachtach ag scoileanna le tuismitheoirí maidir le beartais 

ábhartha scoile. Mar shampla, d’aontaigh beagnach gach tuismitheoir (95% i mbunscoileanna 

agus scoileanna speisialta, 95% in iar-bhunscoileanna) gur cuireadh ar an eolas iad maidir le 

cód iompair/rialacha na scoile. D’aontaigh a bhformhór (89% i mbunscoileanna agus scoileanna 

speisialta, 88% in iar-bhunscoileanna) gur cuireadh ar an eolas iad maidir le polasasí 

frithbhulaíochta na scoile (Tábla 7.1).  

 
Table 7.1: Freagraí tuismitheoirí ar ráitis suirbhé a bhain le beartais a chur in iúl i measúnuithe scoile uile i 
mbunscoileanna (B) scoileanna Speisialta (S) agus Iar-bhunscoileanna (I). Meán Fómhair 2016 - Nollaig 2020 

 

Ráiteas Suirbhé 

Aontaím go 
láidir 

Aontaím Níl a fhios 
agam 

Ní 
aontaím 

Easaontaím 
go láidir 

 B&S I B&S I B&S I B&S I B&S I 

Tá mé ar an eolas 
maidir le cód iompair 
na scoile/rialacha na 
scoile 

64.0% 51.3% 30.9% 43.9% 3.2% 2.3% 1.5% 1.9% 0.4% 0.6% 

Táim ar an eolas 
maidir le beartas 
frithbhulaíochta na 
scoile 

58.2% 45.2% 30.7% 43.2% 6.8% 6.0% 3.5% 4.4% 0.8% 1.1% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

Úsáideadh teicneolaíochtaí digiteacha chun dea-chaidrimh a thógáil agus a chothabháil 
le tuismitheoirí  

Luadh samplaí de chleachtas éifeachtach maidir le teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid i 

suíomhanna LFC d’fhonn plé a dhéanamh le tuismitheoirí i measúnú ar fhoghlaim dhigiteach a 

https://ncca.ie/ga/an-luath-óige/
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rinne an Chigireacht i rith 2019. Ina measc bhí úsáid éifeachtach na dteicneolaíochtaí 

digiteacha d’fhonn eispéiris foghlama na leanaí agus samplaí dá gcuid oibre a chomhroinnt lena 

dtuismitheoirí. Le linn thréimhse dhúnta na scoileanna in 2020, bhí idirghabhálacha dá leithéid  

ag múinteoirí le tuismitheoirí maidir le gníomhaíochtaí foghlama a chomhroinnt agus obair 

chríochnaithe a chur ar aghaidh, go háirithe i gcás leanaí ní b’óige. Le linn na measúnuithe 

scoile uile ar rinneadh i mbunscoileanna,  i scoileanna speisialta agus in iar-bhunscoileanna sa 

tréimhse Meán Fómhair 2016 - Nollaig 2020, bhreathnaigh na cigirí úsáid an-éifeachtach na 

dteicneolaíochtaí digiteacha, ar nós aipeanna, suíomhanna ghréasáin, ardáin foghlama, na 

meáin shóisialta agus ríomhphost, mar áiseanna cumarsáide idir an scoil agus an baile.  

Bhí scóip ann an chomhroinnt fhoirmeáilte ar fhaisnéis maidir le dul chun cinn na leanaí 
a threisiú i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim 
 
Féadfaidh bealaí soiléire cumarsáide rannpháiríocht bhríoch na dtuismitheoirí in oideachas a 

linbh agus ina fhorbairt mar fhoghlaimeoir a éascú. Trí theagmháil rialta a chothabháil le 

tuismitheoirí maidir le foghlaim a linbh, is féidir le suíomhanna LFC agus scoileanna cabhrú le 

tuismitheoirí tacaíocht a thabhairt dá bhfoghlaim agus dá ndul chun cinn.  Féadfaidh cruinnithe 

le hoideoirí luathbhlianta deiseanna luachmhara a thabhairt do thuismitheoirí le dul chun cinn a 

linbh a phlé agus tuiscint a fháil ar conas is fearr is féidir leo obair leis na hoideoirí luathbhlianta 

le cabhrú lena leanbh ina gcuid foghlama.  

 

Cinneadh go raibh an caidreamh le tuismitheoirí go han-mhaith go ginearálta i suíomhanna LFC 

agus go raibh polasaí doras oscailte ag a lán suíomhanna inar cuireadh fáilte roimh 

thuismitheoirí i rith an lae agus iad áirithe mar chuid de shaol laethúil an tsuímh. Léirigh 

cinntí cigireachta gur úsáid oideoirí luathbhlianta na hamanna a bhfágtar agus a mbailítear 

leanaí chun gnóthachtáil agus eispéiris foghlama na leanaí a lua go neamhfhoirmiúil leis na 

tuismitheoirí. Thug oideoirí luathbhlianta cuireadh isteach sa seomra foghlama do thuismitheoirí 

chomh maith le grianghraif agus samplaí de shaothar cruthaitheach na leanaí a fheiceáil. 

Áirítear cumasú leanaí agus tuismitheoirí chun amharc ar dhialanna foghlama le chéile, iad a 

thabhairt abhaile, agus tuairim a thabhairt faoin inneachar agus cur leis go rialta mar 

shamplaí cleachtais a breathnaíodh i suíomhanna ard-éifeachtacha. Cé gur mhol siad an cur 

chuige neamhfhoirmiúil seo, chuir na cigirí béim ar an gcumas a bhí ag suíomhanna chun 

deiseanna ní b’fhoirmiúla a sholáthar le faisnéis a chomhroinnt le tuismitheoirí maidir le dul chun 

cinn a linbh agus na chéad chéimeanna eile a chuirfeadh a bhfoghlaim chun cinn, mar shampla, 

taifid d’fhoghlaim na leanaí a chomhroinnt  ar bhonn ní ba mhinice lena dtuismitheoirí.  

 
Léirigh tuismitheoirí go bhfuil siad sásta leis an gcaoi a ndearna na scoileanna dul chun 
cinn a leanaí a thuairisciú dóibh 
 
Léirigh freagraí na dtuismitheoirí ar shuirbhéanna a riar an Chigireacht le linn meastóireachtaí 

scoile uile (MSU) go raibh formhór na dtuismitheoirí (93% i mbunscoileanna agus scoileanna 

speisialta, 83% in iar-bhunscoileanna) sásta le socruithe le haghaidh cruinnithe múinteoirí agus 

tuismitheoirí (Tábla 7.2). D'aontaigh formhór na bhfreagróirí le linn na gcigireachtaí seo (92% de 

thuismitheoirí i mbunscoileanna agus i scoileanna speisialta, 89% in iar-bhunscoileanna) freisin 

gur thug na tuairiscí scoile léiriú maith dóibh faoi mar a bhí ag éirí lena leanbh. Ag leibhéal na 

hiar-bhunscoile, luaigh tuarascálacha cigireachta go fabhrach na córais atá ann i mórán iar-

bhunscoileanna chun dul chun cinn na scoláirí a thuairisciú do thuismitheoirí. 

 
Léirigh freagraí na dtuismitheoirí ar shuirbhéanna Cigireachta a riaradh le linn meastóireachtaí 

scoile uile chomh maith go raibh a fhios ag tuismitheoirí ar an iomlán cé leis le labhairt sa scoil 

má bhí fadhb ann (96% i mbunscoileanna agus scoileanna speisialta, 88% in iar-

bhunscoileanna).  
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Tábla 7.2: Bhain freagraí na dtuismitheoirí ar ráitis suirbhé le haiseolas i meastóireachtaí scoile uile i 
mbunscoileanna (B) agus scoileanna speisialta (S) agus in iar-bhunscoileanna (I): Meán Fómhair 2016 - Nollaig 
2020 

 

Ráiteas Suirbhé 

Aontaím 
go láidir 

Aontaím Níl a fhios 
agam 

Ní 
aontaím 

Easaontaím 
go láidir 

 B&S I B&S I B&S I B&S I B&S I 

Tá mé sásta leis na 
socruithe le haghaidh 
cruinnithe múinteoirí 
agus tuismitheoirí 

57.3% 31.9% 35.5% 51.4% 3.0% 4.1% 3.5% 9.7% 0.8% 3.0% 

Tá mé ar an eolas faoin 
duine freagrach sa scoil 
ar chóir dom labhairt leis 
má thagann fadhb aníos 

62.4% 39.3% 33.2% 48.7% 2.7% 6.6% 1.1% 3.9% 0.5% 1.5% 

Tugann tuairiscí scoile 
pictiúr mhaith dom faoin 
dul chun cinn atá á 
dhéanamh ag mo leanbh  

56.7% 37.1% 35.7% 51.6% 4.4% 3.8% 2.8% 6.2% 0.5% 1.2% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 
D’úsáid scoileanna agus suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim réimse de 
mhodhanna chun rannpháirtíocht na dtuismitheoirí i bhfoghlaim a gcuid leanaí a éascú: 
tá scóip ann le forbairt bhreise a dhéanamh ar chumas rannpháirtíocht bhríoch na 
dtuismitheoirí sa bhfoghlaim 
  
Mar thaca d’fhoghlaim na leanaí, thug na suíomhanna LFC faisnéis thábhachtach go ginearálta 

do thuismitheoirí maidir leis an gcuraclam agus an cur chuige foghlama. I measc na gcleachtas 

dearfach eile a breathnaíodh bhí tuismitheoirí a chumasú chun am a chaitheamh sa suíomh le 

bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí, agus cuireadh a thabhairt dóibh a gcion a dhéanamh i 

ngníomhaíochtaí a thacaíonn lena leanaí a bhféiniúlacht agus dúchas a thuiscint, mar shampla 

grianghraif agus faisnéis maidir lena gcúlra agus a bpobal cultúrtha a gcomhroinnt. Áirítear an 

ceangal a dhéanann oideoirí luathbhlianta idir spéiseanna leanaí ón mbaile lena gcuid foghlama 

sa suíomh mar chleachtas ard-éifeachtach, chomh maith le hobair i bpáirt leis na tuismitheoirí 

chun spriocanna sonracha foghlama a fheidhmiú.  

 

I mbunscoileanna, inar breathnaíodh comhpháirtíochtaí éifeachtúla idir tuismitheoirí agus an 

scoil ó thaobh na foghlama, bhí rannpháirtíocht na dtuismitheoirí i ngníomhaíochtaí curaclaim 

sa seomra ranga ina gné den dea-chleachtas. I measc samplaí den dea-chleachtas bhí 

ranganna sa chódú a bhí á gcomhsheachadadh ag na múinteoirí agus ag tuismitheoir le 

saineolas sa réimse seo.  

 
Nuair a luadh cleachtas éifeachtach i scoileanna Comhionnanas Deiseanna sna Scoileanna a 

Sheachadadh (DEIS), bhí na tuismitheoirí an-eolach faoi dhul chun cinn a linbh agus faoi na 

tograí iomadúla DEIS a bhí á gcur i bhfeidhm. Bhí na hidirghabhálacha seo ag teacht go soiléir 

le spriocanna comhpháirtíochta le tuismitheoirí. Spreagadh tuismitheoirí freisin le bheith 

rannpháirteach go gníomhach le réimse gníomhaíochtaí, mar shampla Cluichí Mata, Cluichí 

Léitheoireachta, tuismitheoirí ag léamh in éineacht lena bpáistí, Aistear agus ‘obair stáisiúin’ le 

grúpaí beaga. Cé gur tuairiscíodh go raibh comhpháirtíocht le tuismitheoirí go maith go 

ginearálta i scoileanna Gaeltachta, thuairiscigh na cigirí gur ghá naisc idir scoileanna agus 

pobail áitiúla na scoileanna a neartú trí úsáid ní ba mhó a bhaint as tograí pleanála teanga 

áitiúla.  
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Tugann Cumann na dTuismitheoirí tacaíocht luachmhar phraiticiúil d’obair na scoile; is 
féidir a ról comhairleach a neartú 
 
Tugann cumainn tuismitheoirí nó comhairlí tuismitheoirí tacaíocht luachmhar phraiticiúil d’obair 

na scoileanna. I measc gníomhaíochtaí chumainn tuismitheoirí a luadh sna cigireachtaí bhí 

cainteoirí ón taobh amuigh a eagrú, tiomsú airgid agus tacaíocht do ghníomhaíochtaí a bhain 

leis an scoil. I roinnt scoileanna d’aithin na cigirí scóip chun comhoibriú ní ba dhlúithe a chothú 

idir ionadaithe na dtuismitheoirí ar an mbord bainistíochta agus cumann na dtuismitheoirí, agus 

an gá a bhí ann ní ba mhó deiseanna a thabhairt don CT chun cur le forbairt beartais.  

 

Is féidir cumainn agus comhairlí tuismitheoirí a chleamhnú le Comhairle Náisiúnta na 

dTuismitheoirí - Bunscoileanna (NPC-P) nó le Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí - Iar-

bhunscoileanna (NCP-PP). Tá NPC-P agus NPC-PP aitheanta san Acht Oideachais 1998 agus 

is féidir leo comhairle agus tacaíocht a thabhairt do chumainn tuismitheoirí agus do 

chomhairlí tuismitheoirí i scoileanna. Is féidir le cumainn chleamhnaithe oiliúint agus tacaíocht a 

fháil ó NPC-P le cabhrú leo seirbhísí níos fearr a sholáthar do thuismitheoirí, lena n-áirítear 

oiliúint do choistí de na comhairlí tuismitheoirí agus cumainn tuismitheoirí le cabhrú leo a bheith 

rannpháirteach go hiomlán i measúnuithe scoile uile agus i bhféinmheastóireacht scoile. 

 

In 2019, bhí os cionn 50% (1,667) de na cumainn tuismitheoirí i mbunscoileanna agus i 

scoileanna speisialta cleamhnaithe le NPC-P. Ardú leanúnach ba ea é seo i mballraíocht 

ó 2016 nuair a bhí 1571 cumann tuismitheoirí i mbunscoileanna agus i scoileanna speisialta 

cleamhnaithe. Tháinig meath ar an mballraíocht go 1351 in 2020; d’fhéadfadh gur tharla sé seo 

mar gheall ar phaindéim COVID-19 nuair nach raibh roinnt cumainn tuismitheoirí gníomhach 

mar gheall ar dhúnadh scoile nó tionchar na srianta sláinte. Ag an leibhéal iar-bhunscoile, 

shroich cleamhnú leis an NPC-PP 48% de na scoileanna sa scoilbhliain 2019/2020. Mar a 

tharla sna bunscoileanna, tharla an meath seo sa tréimhse 2020/2021 mar gheall ar thionchar 

COVID-19 ar an bpobal scoile agus na deacrachtaí a chruthaigh dúnadh scoileanna do 

idirghabháil an NPC-PP le cumainn tuismitheoirí. 

 

Le linn cigireachtaí sa tréimhse dá dtagraíonn an tuarascáil seo di, mhol na cigirí go minic do 

chumainn agus do chomhairlí tuismitheoirí iad féin a chleamhnú le comhairlí náisiúnta na 

dtuismitheoirí, mar chomhlachtaí a dhéanann ionadaíocht go hoifigiúil do 

thuismitheoirí dhaltaí/scoláirí i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna. 

 

Thuairiscigh na cigirí go raibh cumainn tuismitheoirí i nGaelcholáistí agus in iar-bhunscoileanna 

Gaeltachta ag tabhairt an-tacaíocht do ghníomhartha scoil-bhunaithe. Ach d’aithin siad go raibh 

scóip ann le tuilleadh forbartha a dhéanamh ar na naisc idir cumainn tuismitheoirí agus 

comhlacht leathan na dtuismitheoirí in earnáil mheán na Gaeilge go ginearálta. I scoileanna 

Gaeltachta go háirithe, mhol siad go ndéanfadh boird bhainistíochta agus cumainn tuismitheoirí 

n iarracht ní ba mhó chun buntáistí an oideachais dhátheangaigh, agus an tumoideachais a 

chur chun cinn agus chun tuismitheoirí a chur ar an eolas maidir le tacaí Gaeilge atá ar fáil do 

scoláirí mar chuid den Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta.  

 
Is féidir le rannpháirtíocht tuismitheoirí ról tábhachtach a imirt maidir le leanaí agus 
daoine óga a spreagadh chun teangacha iasachta a fhoghlaim 
 
Nuair a dhéantar éagsúlacht na dteangacha baile a cheiliúradh agus a dhearbhú is féidir leis  

cabhrú le torthaí feabhsaithe foghlama d’fhoghlaimeoirí a bhfuil an Béarla mar theanga bhreise 

https://www.npc.ie/
https://www.npc.ie/
https://www.npcpp.ie/
https://www.npcpp.ie/
https://www.irishstatutebook.ie/eli/1998/act/51/enacted/en/html
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/polasai-don-oideachas-gaeltachta-20172022/
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acu, an timpeallacht foghlama teanga a shaibhriú, agus na bealaí ar féidir le tuismitheoirí tacú le 

foghlaim agus rannpháirtíocht a linbh i suíomhanna agus i scoileanna a fheabhsú.120  

 

I dtaighde na Cigireachta i rith na bliana 2019 ar ghnéithe d’fheidhmiú tosaigh Déanann 

Teangacha Nasc Straitéis Teangacha Iasachta san Oideachas 2017-2026, fuarthas samplaí de 

straitéisí ar bhain éifeacht ar leith leo chun comhpháirtíocht a bhreisiú idir tuismitheoirí agus 

suíomhanna LFC/scoileanna d’fhonn tacú le foghlaim leanaí agus daoine óga. Tugtar 

mionsonraí ar chuid acu sna Spotsoilse a leanas:  

 

Spotsolas 1 

I suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim (LFC) ar tugadh cuairt orthu le linn na 

bliana 2019, tacaíodh le teaghlaigh a bhfuil an Béarla mar theanga bhreise acu (EAL) trí 

‘chúinne cumarsáide’ inar úsáideadh siombailí chun cumarsáid le leanaí agus a dtuismitheoirí 

a fheabhsú. Roimh an tréimhse socrú isteach, bhuail oideoirí luathbhlianta le tuismitheoirí.  

Úsáideadh na deiseanna seo d’fhonn caidrimh dhearfa a thógáil agus na cuir chuige éagsúla 

a phlé a bhíonn in úsáid ag oideoirí luathbhlianta chun tacú leis na leanaí. D’eagraigh siad lá 

oscailte chomh maith le nósanna imeachta éifeachtacha a bhunú le socrú isteach. D’úsáid 

oideoirí luathbhlianta bileoga físeacha agus físeán le tuilleadh tacaíochta a thabhairt do 

leanaí agus teaghlaigh le EAL chun sainmheon agus nósanna imeachta na réamhscoile a 

thuiscint. Tugadh cuireadh isteach chuig an suíomh do thuismitheoirí trí huaire i rith na bliana, 

le tacaíocht teanga ar fáil nuair ba ghá, le foghlaim na leanaí a phlé agus lena scéalta agus a 

n-eispéiris foghlama a mhíniú. Chomh maith leis sin, chabhraigh réimse taispeántas físeach, 

lena n-áirítear gnáthamh laethúil, chun raon leathan faisnéise a thabhairt do leanaí agus do 

theaghlaigh a raibh an Béarla mar theanga bhreise acu. 

 

Spotsolas 2 

Rinne an fhoireann i mbunscoil amháin taighde ar conas cumas foghlama teanga a gcuid 

daltaí ilteangacha a fhorbairt ionas go mbeadh rochtain ag na daltaí seo ar an gcuraclam ag 

úsáid a dteanga baile chun ‘na bearnaí a líonadh’ ar bhealach bríoch. Chuir na múinteoirí 

foclóir agus struchtúir abairtí Béarla ar fáil do na daltaí a luaithe is a bhí deis ag na daltaí plé 

le hábhar an cheachta ina dteanga baile. Bhí tuismitheoirí agus caomhnóirí rannpháirteach 

sa chur chuige seo agus d'oibrigh siad leis an scoil d’fhonn daltaí ní b’óige a chumasú chun 

leabhar gearrthóga ‘Smaoinigh agus Labhair’ a chruthú ag baint úsáid as pictiúir a bhain leis 

an ábhar. Chruthaigh na leabhair ghearrthóga seo bonn díospóireachta idir an leanbh agus 

an tuismitheoir ina dteanga baile. Mar gheall ar obair na scoile chun ilghnéitheacht teanga a 

chothú, bhí ról ní ba thábhachtaí ag teangacha baile in imeachtaí mar a bhain le 

hidirnáisiúnachas a cheiliúradh.  

 

                                                  

 

120 Evans, M., Schneider, C., Arnot, M., Fisher, L., Forbes, K., Hu, M. and Liu, Y. (2016) Language development and school 
achievement: Opportunities and challenges in the education of EAL students. Ar fáil ag: https://www.bell-
foundation.org.uk/eal-programme/research/language-development-and-school-achievement/ 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/dd328-languages-connect-irelands-strategy-for-foreign-languages-in-education-2017-2026/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/dd328-languages-connect-irelands-strategy-for-foreign-languages-in-education-2017-2026/
https://www.bell-foundation.org.uk/eal-programme/research/language-development-and-school-achievement/
https://www.bell-foundation.org.uk/eal-programme/research/language-development-and-school-achievement/
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Tá scóip ann chun rannpháirtíocht tuismitheoirí i rialachas agus i gcinnteoireacht 
suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim agus i scoileanna a fheabhsú 

Léirigh cinntí na cigireachta cé go léiríonn suíomhanna LFC agus scoileanna láidreachtaí i 

gcumarsáid le tuismitheoirí, nach bhfuil ag éirí chomh maith céanna leo soláthar a dhéanamh le 

haghaidh rannpháirtíochta i rialachas agus i gcinnteoireacht.  

Le linn na tréimhse ó Mheán Fómhair 2016 go Nollaig 2020, léirigh cinntí ó COL gur cheart do 

bhainistíocht LFC béim bhreise a chur ar thuairimí agus ionchur na dtuismitheoirí mar threoir 

d’obair na suíomhanna LFC. Tá na cinntí seo ag teacht leo sin ó Tuarascáil Bhliantúil Phróifíl 

Earnáil na Luathbhlianta 2018-2019121, inar thuairiscigh beagán ní ba mhó ná leath de na 

seirbhísí pobail (52%) agus 24% de shuíomhanna príobháideacha go gcuireann siad deiseanna 

ar fáil le haghaidh rannpháirtíocht na dtuismitheoirí i rialachas agus i gcinnteoireacht. Aithnítear 

go gcruthaíonn próifíl phríobháideach ar son brabúis cuid mhór de shuíomhanna LFC 

comhthéacs éagsúil le haghaidh rannpháirtíocht na dtuismitheoirí i rialachas agus i 

gcinnteoireacht; ach bíonn tuairimí na dtuismitheoirí luachmhar i gcónaí maidir le soláthar dá 

leanbh agus ba chóir go mbeadh sé mar ghné de gach suíomh ardcháilíochta.  

Thug cinntí cigireachta i mbunscoileanna, i scoileanna speisialta agus in iar-bhunscoileanna le 

fios le linn na tréimhse seo freisin go raibh scóip ann chun rannpháirtíocht na dtuismitheoirí i 

ngnóthaí scoile a fheabhsú. Ina bhfreagraí ar shuirbhéanna Cigireachta a rinneadh le linn 

meastóireachtaí scoile uile, níor aontaigh 13% de thuismitheoirí bunscoile agus scoileanna 

speisialta agus beagnach trian (30%) de thuismitheoirí in iar-bhunscoileanna gur lorg an scoil a 

dtuairimí maidir le gnóthaí scoile go rialta (Tábla 7.3). Tugann na cinntí suirbhé seo le fios gur 

gá do bhoird bhainistíochta, go háirithe ag an leibhéal iar-bhunscoile, bealaí cumarsáide 

éifeachtacha dhá threo a fhorbairt le tuismitheoirí. I dtuarascálacha measúnaithe scoile uile ar 

sholáthar i mbunscoileanna agus i scoileanna speisialta agus in iar-bhunscoileanna cuirtear 

béim ar na buntáistí a bhaineann le polasaí cumarsáide a bheith ag scoileanna agus lena 

chinntiú go dtacaíonn boird bhainistíochta le dea-chumarsáid le tuismitheoirí. Maidir leis seo, tá 

dáileadh na dtuarascálacha comhaontaithe le tuismitheoirí tar éis cruinnithe boird, agus 

ullmhúchán tuarascála bliantúla do thuismitheoirí ar obair na scoile tábhachtach.  

 
Tábla 7.3: Bhain freagraí na dtuismitheoirí ar ráitis suirbhé le rannpháirtíocht tuismitheoirí i measúnuithe scoile 
uile i mbunscoileanna (B) agus scoileanna speisialta (S) agus in iar-bhunscoileanna (I) Meán Fómhair 2016 - 
Nollaig 2020 

 

Ráiteas Suirbhé 

Aontaím 
go láidir 

Aontaím Níl a fhios 
agam 

Ní aontaím Easaontaím 
go láidir 

 B&S I B&S I B&S I B&S I B&S I 

Cuireann an scoil ceist 
ar thuismitheoirí a 
dtuairimí a nochtadh 
maidir le ceisteanna 
scoile go rialta 

37.0% 14.2% 34.3% 31.8% 16.2% 24.4% 9.6% 22.6% 2.9% 7.1% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

                                                  

 

121 An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, agus Pobal (2019) Tuarascáil Phróifíl Earnála na Luathbhlianta 
2018/19  Ar fáil ag https://www.pobal.ie/app/uploads/2019/12/Annual-Early-Years-Sector-Profile-Report-
AEYSPR-2018-19.pdf 

https://www.pobal.ie/app/uploads/2019/12/Annual-Early-Years-Sector-Profile-Report-AEYSPR-2018-19.pdf
https://www.pobal.ie/app/uploads/2019/12/Annual-Early-Years-Sector-Profile-Report-AEYSPR-2018-19.pdf
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Ní mór rannpháirtíocht tuismitheoirí i bhféinmheastóireacht a neartú i suíomhanna 
luathfhoghlama agus luathchúraim agus i scoileanna 
 

Éilítear ar scoileanna ról a thabhairt do thuismitheoirí i bpróisis féinmheastóireachta scoile, agus 

achoimre den tuarascáil féinmheastóireachta agus de phlean feabhsúcháin na scoile a thabhairt 

do phobal uile na scoile.122 Sna creataí curaclaim agus cáilíochta náisiúnta, Aistear  agus Síolta, 

spreagtar suíomhanna LFC chun tuairimí na dtuismitheoirí a lorg nuair a bhíonn athbhreithniú 

inmheánach á dhéanamh acu ar sholáthar agus cleachtas, lena n-áirítear próisis 

féinmheastóireachta.  

 

Má tá féinmheastóireacht le bheith éifeachtach, ní mór di a bheith ionchuimsitheach agus 

comhoibritheach araon. Tuigtear ó chinntí ó Chigireachtaí Oideachais Luathbhlianta (COLanna) 

le linn na tréimhse ó Mheán Fómhair 2016 go Márta 2020 go bhfuil rannpháirtíocht na 

dtuismitheoirí i bpróisis athbhreithnithe inmheánaigh, lena n-áirítear próisis féinmheastóireachta 

ag forbairt mar chleachtas san earnáil seo. Léiríonn cinntí cigireachta i mbunscoileanna agus i 

scoileanna speisialta agus in iar-bhunscoileanna go bhfuil scoileanna ag gníomhú le ról a 

thabhairt do thuismitheoirí san fhéinmheastóireacht scoile (FMS); léiríonn cinntí ó 

mheastóireacht scoile uile le linn na tréimhse seo gur measadh go raibh rannpháirtíocht 

tuismitheoirí san FMS go maith nó go han-mhaith i mbeagnach leath de na scoileanna a 

ndearnadh cigireacht orthu (Tábla 7.4). Mar sin féin, ní mór tuilleadh forbartha a dhéanamh ar 

an dea-chleachtas seo mar nár measadh rannpháirtíocht na dtuismitheoirí a bheith ach sásúil i 

30% de na bunscoileanna agus na scoileanna speisialta agus i 32% de na hiar-bhunscoileanna 

agus ní ba lú ná sásúil i 14% de na bunscoileanna agus na scoileanna speisialta agus i 28% de 

na hiar-bhunscoileanna. Ar an gcaoi chéanna léirigh cinntí cigireachta ó shraith cigireachtaí 

teagmhasacha, a rinneadh i bhfómhar na bliana 2019, nach raibh rannpháirtíocht na 

dtuismitheoirí láidir mar ghné den phróiseas FMS sna scoileanna ar tugadh cuairt orthu (65%). 

Léirigh cinntí ó chigireachtaí DEIS le linn Meán Fómhair 2016 - Nollaig 2020 nach raibh tuairisc 

achomair maidir le spriocanna feabhsúcháin na scoile ná gníomhartha comhaontaithe a 

d’eascair as próiseas an FMS á tabhairt i gcónaí do thuismitheoirí. Cé go gcuirtear in iúl sna 

cinntí seo nach mór do shuíomhanna LFC agus do scoileanna a bheith níos gníomhaí agus 

níos ionchuimsithí agus tuismitheoirí a spreagadh le bheith rannpháirteach sna próisis 

féinmheastóireachta, tá dúshraith leagtha síos mar gheall ar an dlúthchumarsáid a bhí 

riachtanach idir scoileanna agus tuismitheoirí le linn phaindéim COVID-19 chun tuilleadh 

rannpháirtíochta a fhorbairt leis na tuismitheoirí.  Tugadh tacaíocht don dea-chleachtas seo 

maidir le cumarsáid le tuismitheoirí sa réimse leathan d’ábhar treorach a d’fhoilsigh an Roinn le 

linn na paindéime in 2020 agus 2021.123 D’fhoilsigh an Roinn Leanaí, Comhionnanas, 

Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige (RLCMLO) réimse acmhainní chomh maith d’fhonn 

cabhrú le tuismitheoirí le foghlaim a leanaí, mar shampla scileanna nua a mhúineadh dá 

leanbh, foghlaim a éascú le súgradh, agus tacú le haistriú an linbh chuig an réamhscoil124.  

 
  

                                                  

 

122 Tá an ceangaltas seo imlínithe i gCiorclán 0039/2016 (Bunscoi) i gCiorclán 0040/2015 (Iar-bhunscoil) atá ar fáil faoi seach 
ag http://schoolself-evaluation.ie/primary/ga/sse-2016-2020/circulars-and-guidelines/ and  http://schoolself-evaluation.ie/post-
primary/ga/sse-2016-2020/circulars-and-guidelines/ 
 
123 Tá an tacar de cháipéisí treoracha maidir le Leanúnachas Scolaíochta agus Cian-teagasc agus Cian-fhoghlaim ar fáil ag: 
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/71c181-none/ Tá teacht ar an sraith de thuarascálacha maidir le filleadh ar scoil ag: 
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/treoirlinte-agus-nosanna-imeachta-breise-mbunscoileanna-agus-scoileanna-speisialta/  
agus https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/treoirlinte-agus-nosanna-imeachta-breise-iar-bhunscoileanna/ . 
124 Tá an tsraith acmhainní ‘Bímis Réidh’ ar fáil ar: https://www.gov.ie/en/campaigns/1e8a3-lets-get-ready/ 

http://schoolself-evaluation.ie/primary/ga/sse-2016-2020/circulars-and-guidelines/
http://schoolself-evaluation.ie/post-primary/ga/sse-2016-2020/circulars-and-guidelines/
http://schoolself-evaluation.ie/post-primary/ga/sse-2016-2020/circulars-and-guidelines/
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/71c181-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/treoirlinte-agus-nosanna-imeachta-breise-mbunscoileanna-agus-scoileanna-speisialta/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/treoirlinte-agus-nosanna-imeachta-breise-iar-bhunscoileanna/
https://www.gov.ie/en/campaigns/1e8a3-lets-get-ready/
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Tábla 7.4 Rannpháirtíocht tuismitheoirí i bhféinmheastóireacht scoile - meastóireachtaí scoile uile agus i 
mbunscoileanna agus scoileanna speisialta agus in iar-bhunscoileanna: Meán Fómhair 2016 - Nollaig 2020 

Grádú na gCigirí Bunscoileanna agus 
scoileanna speisialta 

Iar-bhunscoileanna 

An-mhaith 19.0% 11.4% 

Maith 36.8% 27.8% 

Sásúil 29.9% 32.4% 

Measartha 8.3% 17.4% 

Lag 6.0% 11.0% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

7.2.3  Comhpháirtíocht le tuismitheoirí le linn phaindéim COVID-19 

 

 I rith phaindéim COVID-19, bhain scoileanna úsáid ní ba mhó as teicneolaíochtaí 
digiteacha mar thaca do rannpháirtíocht na dtuismitheoirí i bhfoghlaim a linbh  

Thug COVID-19 suntas do luach na comhpháirtíochta, go háirithe na naisc idir an baile agus an 

scoil, le freastal ar fholláine agus ar fhoghlaim leanaí agus daoine óga le linn thréimhse dhúnta 

na scoileanna. I suíomhanna LFC agus i scoileanna, léirigh eispéireas na paindéime tábhacht 

na dteicneolaíochtaí digiteacha mar thaca don chumarsáid le tuismitheoirí agus 

dá rannpháirtíocht i bhfoghlaim a linbh. Sna treoracha do scoileanna ón Roinn cuireadh béim ar 

an ngá a bhí le córais mhaithe scoile uile chun cumarsáid idir an baile agus an scoil a éascú le 

linn thréimhse dhúnta na scoileanna. Sa treoir seo freisin spreagadh aiseolas sa dá threo idir 

múinteoirí agus tuismitheoirí/caomhnóirí agus idir múinteoirí agus a gcuid daltaí/scoláirí. Chuir 

an RLCMLÓ béim freisin ar an tábhacht a bhain le cothabháil conairí soiléire dhá threo do 

mhúinteoirí, lucht foirne agus páirtithe leasmhara eile le linn phaindéim COVID-19.125  

 
Ba léir ó shuirbhéanna ar thuismitheoirí a rinne an Roinn i gcomhar le Comhar Náisiúnta na 

dTuismitheoirí - Bunscoileanna i mí Aibreáin 2020 126go raibh sé deacair do scoileanna áirithe 

leibhéil mhaithe cumarsáide a bhaint amach le tuismitheoirí sa chuid luath den phaindéim. Is 

cosúil go raibh cumarsáid idir an baile agus an scoil ní b’fhearr sa dara tréimhse dhúnta 

scoileanna in Eanáir-Márta 2021 i gcomparáid le cúrsaí mar a bhí i mí Aibreáin 2020. 

D'aontaigh bunús na dtuismitheoirí bunscoile agus iar-bhunscoile a ndearnadh suirbhé orthu i 

mí Feabhra 2021 gur chuir scoil a linbh iad ar an eolas faoin bplean don chianteagasc agus don 

chianfhoghlaim. Bhí sé seo ní ba dhearfa ná na freagraí a thug tuismitheoirí ar shuirbhéanna a 

rinneadh in Aibreán 2020 nuair nár aontaigh ach trí cheathrú de na tuismitheoirí i 

mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna gur chuir scoil a linbh iad ar an eolas faoin bplean 

don chianteagasc agus don chianfhoghlaim.  

 

                                                  

 

125 Foinse: An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige Comhairle le linn COVID-19 - 
Luathfhoghlaim agus Cúraim agus Cúram Lenaí: Caidrimh a Chothabháil. Ar fáil ar Nodbhileog 2 Caidrimh a Chothabháil ag: 
https://first5.gov.ie/guidance/providers-and-practitioners . 
126 Rinneadh na suirbhéanna seo idir 03 Aibreán agus 07 AIbreán 2020 nuair a bhí na scoileanna dúnta mar gheall ar COVID-
19. Fuarthas 8,053 freagra ar an suirbhé ar thuismitheoirí daltaí bunscoile agus 1,806 freagra ar shuirbhé na n-iar-
bhunscoileanna. Tá táblaí ar chinntí na suirbhéanna seo áirithe in aguisíní na tuarascála foilsithe a leanas: An Roinn 
Oideachais (2021) Teagasc agus foghlaim ó chian. Achoimre ar Thaighde Cigireachta, Eanáir – Feabhra 2021 Ar fáil ag: 
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/27708-tuarascalacha-teagasc-agus-foghlaim-o-chian/. 

https://first5.gov.ie/guidance/providers-and-practitioners
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/27708-tuarascalacha-teagasc-agus-foghlaim-o-chian/
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Tháinig feabhas ar dheiseanna na dtuismitheoirí chun teagmháil a dhéanamh le scoil a linbh idir 

an chéad agus an dara tréimhse den dúnadh scoile le linn na paindéime. I suirbhéanna a 

rinneadh i mí Feabhra 2021, d'aontaigh beagneach gach tuismitheoir go bhféadfaidís teagmháil 

a dhéanamh le múinteoirí a bpáistí chun comhairle agus soiléirithe a lorg. I mí Aibreáin 2020, 

bhí sé curtha in iúl ag an gceathrú cuid de thuismitheoirí daltaí bunscoile nach raibh deiseanna 

oiriúnacha acu chun teagmháil a dhéanamh le scoil a linbh. 

 

Le linn na tréimhse ó Mheán Fómhair go Nollaig 2020 nuair a bhí na scoileanna oscailte in 

athuair, ba léir ó shuirbhéanna agus grúpaí fócais le tuismitheoirí a d’eagraigh an Chigireacht, 

go raibh cumarsáid éifeachtach idir scoileanna agus tuismitheoirí maidir le bearta COVID-19 a 

bhí i bhfeidhm ag scoileanna d’fhonn scolaíocht a sholáthar go sábháilte.  

 

Is féidir feabhsuithe ar chumarsáid le tuismitheoirí a lua, go háirithe i gcás na mbunscoileanna, 

le hacmhainn feabhsaithe na scoileanna agus na múinteoirí chun úsáid a bhaint as 

teicneolaíochtaí digiteacha le linn na paindéime. Bhí ról tábhachtach ag an tacaíocht don 

fhorbairt ghairmiúil agus na hacmhainní a chuir an tSeirbhís Fhorbartha Gairmiúil do Mhúinteoirí 

(SFGM) i dtógáil chumas na scoileanna agus na múinteoirí. 

 
Chuir na srianta a bhain le Paindéim COVID-19 isteach ar bheartais ‘doras oscailte’ a bhí 
ar bun i mórán suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim 
 
Cé gur athosclaíodh suíomhanna LFC do roinnt leanaí chomh luath le Meitheamh 2020, 

chiallaigh na bearta cosc agus rialaithe ionfhabhtuithe a úsáideadh chun scaipeadh na n-

ionfhabhtuithe a chosc gur cuireadh srian ar rochtain do thuismitheoirí leanaí óga ar na 

suíomhanna. Chuir sé seo isteach ar bheartais ‘doras oscailte’ a breathnaíodh mar dhea-

chleachtas i mórán suíomhanna LFC, agus cé gur cuireadh bealaí eile cumarsáide le 

tuismitheoirí ar bun, bhí cuid mhór den chumarsáid seo dírithe ar ábhair lóistíochtúla agus 

sláinte agus sábháilteachta. Tuairiscíodh go raibh sé ní ba dhúshlánaí do bhainisteoirí 

suíomhanna faisnéis a chomhroinnt d’fhonn tacú le foghlaim na leanaí agus nach ndearnadh é 

chomh minic sin. Is ceart tosaíocht a thabhairt d’athbhunú na nasc seo do shuíomhanna de réir 

mar a mhaolaítear na bearta cosc agus rialaithe ionfhabhtaithe a bhaineann le COVID-19. 

 

7.3 Rannpháirtíocht leanaí agus daoine óga a chur chun 

cinn 

Tá an fheasacht ag méadú i gcónaí ar a thábhachtaí is atá sé meas a thabhairt do ghuth 
na leanaí agus na ndaoine óga agus é a éascú 
 
In 2015, ba í Éire an chéad tír san Eoraip chun straitéis náisiúnta ar rannpháirtíocht leanaí agus 

daoine óga sa chinnteoireacht a fhorbairt.127 Is é aidhm na straitéise seo a chinntiú go mbíonn 

guth ag leanaí agus daoine óga ina saol laethúil aonair agus coiteann thar chúig réimse torthaí 

náisiúnta. Tá an straitéis seo faoi threoir agus faoi thionchar Alt 2 de Choinbhinsiún na Náisiún 

Aontaithe ar Chearta an Linbh (UNRC) agus Alt 3 de Chairt um Chearta Bunúsacha an AE. 

Ag an leibhéal náisiúnta, tugann struchtúir ar nós Comhairle na nÓg deiseanna do dhaoine óga 

a bheith rannpháirteach agus tionchar a imirt ar bheartas, ar phleanáil agus ar chinnteoireacht 

                                                  

 

127 An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (2015) Straitéis Náisiúnta ar Rannpháirtíocht Leanaí agus Daoine Óga sa 
Chinnteoireacht  2015-2020. Ar fáil ag: https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9128db-national-strategy-on-children-and-young-
peoples-participation-in-dec/ 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/a1481d-united-nations-convention-on-the-rights-of-the-child/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/a1481d-united-nations-convention-on-the-rights-of-the-child/
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://www.comhairlenanog.ie/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9128db-national-strategy-on-children-and-young-peoples-participation-in-dec/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9128db-national-strategy-on-children-and-young-peoples-participation-in-dec/
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áitiúil agus náisiúnta, agus feidhmiú mar áis chomhairliúcháin. Tá Comhairle na nÓg bunaithe ar 

Sprioc 1 den Straitéis Náisiúnta Leanaí (2000)128, inar aithníodh gur cheart go mbeadh guth ag 

daoine óga faoi ábhair a bhaineann leo, gur cheart dul i gcomhairle leo nuair is cuí, agus go 

mbeadh cead cainte acu. I mí na Nollag 2019, sheol feidhmeannas Chomhairle na nÓg sraith 

straitéisí do bhainistíocht scoile agus d’fhoirne teagaisc, Ár nGuthanna Ár Scoileanna.  Déantar 

iarracht san acmhainn seo, atá urraithe ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (An Roinn 

Leanaí, Comhionnanais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige (RLCMLO) anois), 

rannpháirtíocht daoine óga i gcinnteoireacht sa chóras scoile a fheabhsú.   

 

Tá An Straitéis Náisiúnta ar Rannpháirtíocht Leanaí agus Daoine Óga i gCinnteoireacht  agus  

Ár nGuthanna Ár Scoileanna,  bunaithe ar shamhail rannpháirtíochta Lundy (Figiúr 7.1) agus 

cuireann sí cur chuige cearta-bhunaithe i leith rannpháirtíocht leanaí agus daoine óga sa 

chinnteoireacht chun cinn. Aibhsítear sa Straitéis Náisiúnta ar Rannpháirtíocht Leanaí agus 

Daoine Óga i gCinnteoireacht conas is féidir guth an scoláire a chothú go luath agus 

rannpháirtíocht na bhfoghlaimeoirí sa chinnteoireacht agus i gcomhairlí daltaí/scoláirí a bheith 

chun leasa na bhfoghlaimeoirí. I measc na leasanna seo ar feidir a áireamh tá leibhéil 

fheabhsaithe rannpháirtíochta agus ghnóthachtála, rátaí luathfhágála scoile laghdaithe, feabhas 

ar iompar agus feabhas ar scileanna cumarsáide, pleanála agus eagrúcháin.  

 

Tá cur chuige na Cigireachta maidir le hidirghabháil le daltaí agus scoláirí faoi threoir ag Alt 12 

UNCRC, samhail Lundy agus an Straitéis Rannpháirtíochta Náisiúnta.  

Figiúr 7.1: Samhail Rannpháirtíochta Leanaí Lundy 

 

Samhail Lundy um rannpháirtíocht leanaí  

                                                  

 

An Roinn Sláinte agus Leanaí (2000):128 Ár Leanaí - A Saol: Straitéis Náisiúnta na Leanaí, 2000-2010.  Ar fáil 
ag: https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ag-filleadh-ar-scoil-treoir-don-teagasc-agus-don-fhoghlaim-naionain-
shoisir-rang-2/ 

https://www.ourvoicesourschools.ie/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9128db-national-strategy-on-children-and-young-peoples-participation-in-dec/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9128db-national-strategy-on-children-and-young-peoples-participation-in-dec/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ag-filleadh-ar-scoil-treoir-don-teagasc-agus-don-fhoghlaim-naionain-shoisir-rang-2/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ag-filleadh-ar-scoil-treoir-don-teagasc-agus-don-fhoghlaim-naionain-shoisir-rang-2/
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Dar le samhail Lundy déantar Alt 12 UNCRC a léirmhíniú mar a leanas: sular féidir le daoine 
a ndearcthaí a chur in iúl ní mór deiseanna a thabhairt dóibh teacht ar an dearcadh sin. Tá 
ceithre ghné sa tsamhail, agus ord croineolaíoch réasúnach acu:  

 Spás: ní mór deiseanna sábháilte ionchuimsitheacha a thabhairt do leanaí 
chun teacht ar a dtuairimí agus iad a chur in iúl 

 Guth: ní mór leanaí a éascú chun a dtuairimí a chur in iúl  

 Lucht Éisteachta: ní mór éisteacht a thabhairt do na tuairimí  

 Tionchar: ní mór gníomhú ar na tuairimí mar is cuí 
 

Foinse: Lundy, L. (2007) ‘Voice is not enough: Conceptualizing Article 12 of the UNCRC’, British Educational Research 
Journal, 33(6) pp.927-42 

 
Tacaíonn Síolta, an Creat Náisiúnta Cáilíochta d'Oideachas na Luathóige agus forbairt 
ghairmiúil d’oideoirí luathbhlianta le rannpháirtíocht leanaí i suíomhanna luathfhoghlama 
agus luathchúraim a chur chun cinn 
 
Tá cearta leanaí agus rannpháirtíocht leanaí lárnach don chleachtas cáilíochta san earnáil 

luathfhoghlama agus luathchúraim (LFC). Deir an chéad chaighdeán i gcreat cáilíochta Síolta: 

d’fhonn a chinntiú go bhfreastalaítear ar chearta gach linbh ní mór é/í a chumasú chun rogha a 

dhéanamh agus tionscnaíocht a úsáid mar rannpháirtí agus mar chomhpháirtí gníomhach ina 

f(h)orbairt agus ina f(h)oghlaim féin. Tá tacaíocht ar fáil do rannpháirtíocht leanaí i roghanna 

maidir lena ngníomhaíochtaí laethúla ní amháin ó Thionscnamh Náisiúnta Síolta Aistear, ach ó 

raon leathan tacaí do cháilíocht an LFC. 

Tá dhá chineál oiliúna á bhfhorbairt ag an An Roinn Leanaí, Comhionnanais, Míchumais, 

Lánpháirtíochta agus Óige (RLCMLÓ) faoi láthair d’fhonn tacú le húsáid an Straitéis Náisiúnta 

ar Rannpáirtíocht Leanaí agus Daoine Óga i gCinnteoireacht 2015-2020: ceann d’oideoirí 

luathbhlianta atá ag obair go díreach le leanaí, agus ceann eile dóibh siúd a sholáthróidh oiliúint 

d’oideoirí luathbhlianta in úsáid an chreata. Beidh an oiliúint dírithe ar úsáid Seicliosta 

Spásanna Laethúla in obair na n-oideoirí le leanaí.  

Tá deontas curtha ar fáil freisin ag an RLCLMLÓ d’fhonn cumas a thógáil chun tacú le cur i 

bhfeidhm an Creat Náisiúnta do Rannpháirtíocht Leanaí agus Daoine Óga i gCinnteoireacht. 

Tugtar tacaíocht d’eagraíochtaí leis an deontas acmhainní a fháil d’fhonn rannpháirtíocht a 

éascú. 

 

Déanann an RLCMLÓ maoiniú ar roinnt eagraíochtaí tacaíochta a chuireann oiliúint, comhairle 

agus treoir ar fáil do shuíomhanna LFC agus cúram leanaí ar aois scoile (CLAS).  I measc na n-

eagraíochtaí tacaíochta áirítear Tús níos Fearr, Coistí Cúram Leanaí Cathracha agus 

Contaetha, agus eagraíochtaí deonacha cúram leanaí naisiúnta. Soláthraíonn na heagraíochtaí 

seo tacaí cleachtais d’ardchaighdeán le Aistear agus Síolta mar bhonn dóibh, lena n-áirítear 

tacaíocht do shuíomhanna LFC agus CLAS mar a bhaineann le comhpháirtíocht le tuismitheoirí 

agus daoine eile maidir le rannpháirtíocht leanaí.  

 
Tá suíomhanna LFC agus scoileanna ag déanamh iarrachtaí go pointe áirithe, deiseanna 
a thabhairt do leanaí agus do dhaoine óga a dtuairimí a chur in iúl agus a bheith 
rannpháirteach sa chinnteoireacht. 
 
Sholáthraíonn Cigireachtaí Oideachais Luathbhlianta (COLanna) a rinneadh le linn na tréimhse 

da dtagraítear sa tuarascáil seo, samplaí den spreagadh do leanaí cinntí a dhéanamh go 

daonlathach, ar nós an ghníomhaíocht foghlama ab fhearr leo a roghnú, saoirse gluaiseachta a 

bheith acu uaireanta le linn ghnáthamh an lae nó vóta a chaitheamh ar an scéal a léifí. Léirigh 

na cinntí gur aithin na hoideoirí luathbhlianta an luach a bhaineann le guth a thabhairt do leanaí 

https://siolta.ie/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/c09af4-national-siolta-aistear-initiative/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9128db-national-strategy-on-children-and-young-peoples-participation-in-dec/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9128db-national-strategy-on-children-and-young-peoples-participation-in-dec/
https://hubnanog.ie/participation-framework/
https://hubnanog.ie/participation-framework/
https://www.betterstart.ie/
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ina ngníomhaíochta spraoi. Thagair tuarascálacha na cigireachta go minic, áfach, don ghá 

atá ag suíomhanna agus oideoirí luathbhlianta deiseanna méadaithe agus tacaíocht a sholáthar 

do leanaí chun a smaointe agus a dtuairimí a nochtadh, agus a bheith rannpháirteach sa 

chinnteoireacht. 

 

I mórán tuarascálacha cigireachta i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna le linn na 

tréimhse seo, aithníodh go raibh rannpháirtíocht na ndaltaí/scoláirí sa chinnteoireacht á 

spreagadh agus á chur chun cinn trí fhorbairt na gcomhairlí daltaí/scoláirí. 

 

In ainneoin na forbartha an-dearfa seo, léirigh cinntí cigireachtaí le linn na tréimhse da 

dtagraítear sa tuarascáil seo go raibh cur chun cinn ghuth an dalta/scoláire teoranta a bheag nó 

a mhór do líon áirithe gníomhaíochtaí agus tograí. Léirigh siad chomh maith go raibh scóip ann 

chun cáilíocht rannpháirtíocht na ndaltaí/scoláirí sa cheannaireacht a fheabhsú i ní ba mhó ná 

an ceathrú chuid de bhunscoileanna, agus i mbeagnach an ceathrú chuid d’iar-bhunscoileanna. 

Ar an iomlán, bhí gá ann deiseanna do dhaltaí/scoláirí róil cheannaireachta a ghlacadh ina 

scoileanna a fheabhsú agus a leathnú tuilleadh.  

 
Mhothaigh cuid mhór daltaí agus scoláirí nach raibh guth acu maidir leis an gcaoi a 
rinneadh rudaí ar scoil. Ní mór deiseanna bríocha a sholáthar le haghaidh 
rannpháirtíocht leanaí agus daoine óga sa chinnteoireacht   
 

Mhothaigh cuid mhór daltaí agus scoláirí nach raibh guth acu maidir leis an gcaoi a rinneadh 

rudaí ar scoil de réir freagairtí ar shuirbhéanna a rinneadh ar dhaltaí i mbunscoileanna agus ar 

scoláirí in iar-bhunscoileanna le linn na tréimhse da dtagraítear sa tuarascáil seo. Léirigh ní ba 

lú ná leath na ndaltaí bunscoile a ndearnadh suirbhé orthu (48%) go raibh guth acu, agus 

thuairiscigh mionlach suntasach (32%) nach raibh a fhios acu cibé acu an raibh nó nach raibh 

(Tábla 7.5). Ag leibhéal na hiar-bhunscoile, d’fhreagair tromlach (57%) na scoláirí a ndearnadh 

suirbhe orthu gur mhothaigh siad nach raibh guth acu maidir leis an gcaoi a rinneadh rudaí ina 

scoil, agus mhothaigh ní ba lú ná an ceathrú cuid (23%) go raibh guth acu ann (Tábla 7.6). Cé 

go raibh comhairlí scoláirí ag formhór mór na n-iar-bhunscoileanna, agus go raibh comhairlí 

daltaí i mórán bunscoileanna, ní mór tuilleadh machnaimh agus forbartha a dhéanamh ar an 

méid is a bhíonn ionchur ag daltaí/scoláirí ar an gcaoi a ndéantar rudaí ina scoileanna.  

 

Tugann na cinntí seo le fios nach mór do scoileanna machnamh a dhéanamh ar an gcluas a 

thugann gach ball foirne, ceannaireacht na scoile, an fhoireann bainistíochta agus an bord 

bainistíochta do ghuthanna na leanaí agus na ndaoine óga; agus go ndéanfar gníomh dearfa 

tacúil mar gheall ar na saincheisteanna is mó is údar imní dóibh. Tacóidh na huirlisí a thugtar in 

Straitéis Náisiúnta ar Rannpháirtíocht Leanaí agus Daoine Óga i gCinnteoireacht (2019) an 

RLCMLÓ le scoileanna agus suíomhanna chun próisis agus tionscnaimh um rannpháirtíocht 

leanaí agus daoine óga a phleanáil, a stiúradh agus a mheas go héifeachtach, agus guth níos 

mó a thabhairt dá ndaltaí agus dá scoláirí i gcinnteoireacht ina scoileanna agus ina 

suíomhanna.  

 

  

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9128db-national-strategy-on-children-and-young-peoples-participation-in-dec/
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Tábla 7.5: Tá guth ag daltaí faoin mbealach a ndéantar rudaí ar scoil: MSU-BCF i mbunscoileanna agus i 

scoileanna speisialta, Meán Fómhair 2016 - Nollaig 2020 

Tá guth agam faoin mbealach a ndéantar 

rudaí ar scoil 

Freagraí na ndaltaí 

Tá 47.6% 

Níl a fhios agam 32.0% 

Níl 20.4% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

Tábla 7.6: Tá guth ag na daltaí faoin mbealach a ndéantar rudaí ar scoil: MSU-BCF in iar-bhunscoileanna, 

Meán Fómhair 2016 - Nollaig 2020 

Tá guth agam faoin mbealach a ndéantar 

rudaí ar scoil 

Freagraí na scoláirí 

Aontaím go láidir 5.2% 

Aontaím 17.7% 

Níl a fhios agam 20.5% 

Ní aontaím 28.1% 

Easaontaím go láidir 28.5% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn OIdeachais 

 
 

7.4 Cleachtais na cigireachta 
 

Sa tréimhse 2016-2020, ghlac an Chigireacht céimeanna éagsúla lenár rannpháirtíocht le 

leanaí agus daoine óga, agus le tuismitheoirí i gcigireacht a fheabhsú, agus tá forbairt 

leanúnach á déanamh againn ar ár gcleachtais maidir le guth an tuismitheora agus guth an 

scoláire a chur chun cinn.129 Tá cur chuige cearta-bhunaithe Choinbhinsean na Náisiún 

Aontaithe ar Chearta an Linbh (UNCRC, 1989) i leith leanaí agus daoine óga a bheith 

rannpháirteach sna cinntí a mbíonn tionchar acu orthu, agus prionsabail shamhail Lundy den 

rannpháirtíocht i gcroí-lár obair na Cigireachta sa réimse seo. 

 
Le linn cigireachtaí, téann an Chigireacht i gcomhairle le daltaí agus scoláirí go foirmiúil 
agus go neamhfhoirmiúil 
  
Le linn cigireachtaí, déanann cigirí idirghabháil le leanaí agus daoine óga maidir lena n-eispéiris 

foghlama agus oideachais sa scoil. Mar shampla, iarrtar a dtuairimí maidir leis na heispéiris sin, 

agus conas a mhothaíonn siad faoin scoil. Féadfaidh an idirghabháil seo tarlú le linn 

idirghníomhaíochta sa seomra ranga, cruinnithe le daltaí/scoláirí, nó i suirbhéanna. Is gnéithe 

tábhachtacha iad seo den chaoi a bhfaigheann an Chigireacht tuairimí leanaí agus daoine óga, 

a n-éistear leo agus a gcuirtear san áireamh iad. Leis seo a dhéanamh tugadh faisnéis do na 

daltaí/scoláirí roimh na cigireachtaí lena n-‘ullmhacht’ chun idirghabhála leis na cigirí a fheabhsú 

                                                  

 

129 Sa tuarascáil seo, áirítear leis an téarma ‘guth an scoláire tagairt do leanaí i suíomhanna LFC, daltaí i mbunscoileanna 
agus scoláirí in iar-bhuscoileanna agus i suíomhanna oideachais eile. 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/a1481d-united-nations-convention-on-the-rights-of-the-child/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/a1481d-united-nations-convention-on-the-rights-of-the-child/
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le linn meastóireachtaí, agus bealaí nua a thabhairt dóibh chun idirhabháil bhríoch a dhéanamh 

le cigirí le linn cigireachtaí. Tá an Chigireacht ag obair chomh maith ar conas aiseolas a 

thabhairt do leanaí agus daoine óga tar éis cigireachtaí. 

 
Tá obair na Cigireachta ar ghuth an scoláire dírithe ar a hidirghníomhaíochtaí le leanaí 
agus le daoine óga a fheabhsú tuilleadh 
  
Ó 2015, tá an Chigireacht tiomanta don chaoi a ndéanann sí léargais agus tuiscintí leanaí agus 

daoine óga a mheas a fheabhsú, agus idirghabháil agus obair a dhéanamh i gcomhpháirtíocht 

leo. In 2018, bheartaigh an Chigireacht athruithe éagsúla a dhéanamh ar na bealaí oibre atá 

aici le leanaí agus daoine óga, agus é seo a dhéanamh faoi mhí Mheán Fómhair 2022. D’fhonn 

é seo a chur chun cinn, bunaíodh foireann um ghuth an scoláire laistigh den Chigireacht. Is é 

aidhm obair na Cigireachta ar ghuth an scoláire idirghníomhaíochtaí na Cigireachta le leanaí 

agus daoine óga i suíomhanna LFC, i mbunscoileanna  agus in iar-bhunscoileanna a fheabhsú 

roimh, le linn agus tar éis cigireachtaí.  

 

Tá dearadh modheolaíochta ina n-áirítear guth leanaí agus daoine óga go follasach in obair na 

Cigireachta ina thoradh tábhachtach ar thionscadal seo na Cigireachta. Rinneadh an 

mhodheolaíocht seo, ar gné thábhachtach í den obair le leanaí agus daoine óga i 

ngrúpaí comhairleacha agus fócais, a fhorbairt le tacaíocht ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óga 

(RLCMLÓ anois).  

 

Bhí an fhoghlaim ón tionscadal seo ina bhonn eolais d’obair na Cigireachta le grúpaí fócais 

daltaí le linn phaindéim COVID-19. Tá sé mar threoir chomh maith d’fhorbairt ábhar agus 

phróiseas na Cigireachta chun idirghabháil níos éífeachtaí le leanaí agus le daoine óga a chur 

chun cinn roimh, le linn agus tar éis cigireachtaí. Áirítear sna hábhair seo: 

 tacar físeán (LFC, bunscoil agus iar-bhunscoil) agus leabhar pictiúr (LFC) faoin obair a 

dhéanann cigirí 

 cnuasach de thuairimí leanaí agus daoine óga ar phróiseas na cigireachta (bunscoil 

agus iar-bhunscoil) 

 dearadh seisiún faisnéise réamh-mheastóireachta do scoláirí (MSU-BCF iar-bhunscoil) 

 
Thionóil an Chigireacht cruinnithe grúpaí fócais le daltaí agus scoláirí faoina n-eispéireas 
ar fhilleadh chun na scoile tar éis dhúnadh na scoileanna 
 
Bhí sé ní ba thábhachtaí fós don Chigireacht léargais na ndaltaí agus na scoláirí a bhailiú nuair 

a chuir tionchar COVID-19 isteach ar a saol agus a n-oideachas. Ag teacht lenár dtiomantas i 

leith ghuth an scolláire a chur chun cinn, thionóil an Chigireacht grúpaí fócais le daltaí agus 

scoláirí i sampla beag de bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileana i bhfómhar na bliana 2020 

nuair a athosclaíodh na scoileanna tar éis na chéad dianghlasála. Bhí sé de chuspóir aige 

éisteacht leis agus foghlaim faoi eispéiris leanaí agus daoine óga ó d’fhill siad ar an scoil i mí 

Mheán Fómhair agus iad a thuiscint d’fhonn: 

 cinntí beartais a threorú agus tuilleadh treorach agus tacaí a sholáthar do scoileanna, 

múinteoirí, leanaí agus daoine óga 

 dea-chleachtas i scoileanna a aithint trí léargais agus eispéiris na ndaltaí agus na 

scoláirí ar bheith ar ais ar scoil. 

 

D’fhonn raon leathan tuairimí a chloisteáil sna grúpaí fócais, spreagadh na rannpháirtithe le 

léargais a gcairde agus a gcomhscoláirí a roinnt de réir mar ba chuí agus b’ábhartha. 
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Bhí na torthaí ar thaighde na ngrúpaí fócais tábhachtach do na rannpháirtithe, do na 
scoileanna, don Chigireacht agus don Roinn 
 
Baineadh an-tairbhe as an idirghabháil le leanaí agus daoine óga le linn na ngrúpaí fócais le 

daltaí agus scoláirí sa tréimhse ó Mheán Fómhair-Nollaig 2020. Tugadh léargais an-luachmhar 

ar eispéireas na ndaltaí bunscoile agus na scoláirí iar-bhunscoile ar fhilleadh ar an scoil agus ar 

a n-eispéireas den obair scoile agus den fhoghlaim. Ceann de na 

teachtaíreachtaí tábhachtacha a tháinig ó dhaltaí agus ó scoláirí sna grúpaí fócais ná go raibh 

sé an-tábhachtach a bheith ar scoil ó thaobh a gcuid folláine, sóisialaithe agus foghlama in 

ainneoin na srianta a bhí ann mar gheall ar COVID-19. Bhí daltaí agus scoláirí an-sásta a 

bheith ar scoil agus léirigh siad meas as an nua ar obair na scoile agus na múinteoirí. Léirigh 

siad chomh maith gurbh fhearr leo a bheith ar scoil ná a bheith ag iarraidh foghlaim ón mbaile.  

 

Aithníodh sna torthaí go raibh réimsí áirithe le breathnú ag na scoileanna i gcoitinne, agus le 

forbairt tuilleadh nuair ba ghá, agus iad ar a ndícheall le cinntiú go raibh an t-eispéireas 

teagaisc agus foghlama chomh bríoch agus ab fhéidir do dhaltaí agus do scoláirí i gcomhthéacs 

duine le duine na scolaíochta in aimsir phaindéime. Cuireadh béim go háirithe ar thábhacht an 

aiseolais a fháil ar a gcuid oibre, agus ar luach gníomhaíochta a bhí comhoibritheach agus 

praiticiúil. Chuir siad béim chomh maith ar an ngá a bhí ann le daltaí/scoláirí a bheith 

rannpháirteach i gcinntí a ndeachaigh i gcion orthu. D’iarr scoláirí sa tsraith shinsearach in iar-

bhunscoileanna ní ba mhó neamhspleáchais chun a gcuid oibre féin a bhainistiú. Cé gur bheag 

an líon scoileanna, daltaí agus scoláirí a bhí páirteach sa tionscadal, tá na cinntí tábhachtach 

mar sin féin do na rannpháirtithe féin, do scoileanna go ginearálta agus don Chigireacht, don 

Roinn agus don phobail i gcoitinne.  

 

Rinneadh an obair a comhlánú trí shuirbhéanna a ndáileadh ar dhaltaí agus ar scoláirí130 i 

sampla de bhunscoileanna, d’iar-bhunscoileanna agus d’ionaid Ógtheagmhála le linn na 

dianghlasála go luath in 2021. Ba é cuspóir an taighde foghlaim ó leanaí agus ó dhaoine óga 

faoina n-eispéireas den chianteagasc agus den chianfhoghlaim le linn thréimhse dhúnta na 

scoileanna/suíomhanna in Eanáir agus Feabhra 2021. Thug léargas na ndaltaí agus na scoláirí 

tuiscintí luachmhara ar na dúshláin a bhain le cianfhoghlaim, agus ar a bhfolláine le linn na 

tréimhse eisceachtúla seo.  

 
Tá béim sa bhreis á cur ag an gcigireacht ar theagmháil le tuismitheoirí le linn 
cigireachtaí 
 
Sa tréimhse atá clúdaithe ag an tuarascáil seo, tá obair déanta ag an gCigireacht d’fhonn 

ionchur na dtuismitheoirí i bpróisis chigireachta a fheabhsú, agus bealaí a fháil d’fhonn cinntí 

cigireachta a chur in iúl ionas go mbeidh siad iontuigthe ag cách. Aithnímid gur féidir le soláthar 

faisnéise maidir le cáilíocht scoileanna agus suíomhanna guth na dtuismitheoirí san oideachas 

a neartú. Chun na críche seo, tá foireann tionscadail um ghuth an tuismitheora bunaithe againn 

le hiarracht na bealaí ina bhfaightear eispéiris agus tuairimí na dtuismitheoirí a iniúchadh agus a 

fheabhsú, a anailísiú agus a thuairisciú. D’fhiosraigh an fhoireann cleachtais agus nósanna 

imeachta reatha freisin maidir le tuarascálacha cigireachta a scríobh agus a fhoilsiú, agus cinntí 

na dtuarascálacha a roinnt go soiléir le tuismitheoirí.  

                                                  

 

130 An Chigireacht, An Roinn Oideachais (2021) Teagasc agus foghlaim ó chian: Tuarascáil ar shuirbhé ar dhaltaí i 
mbunscoileanna, Feabhra 2021: Cian-Teagasc agus Cianfhoghlaim: Tuarascáil ar shuirbhé ar dhaltaí in Iar-Bhunscoileanna, 
Feabhra 2021; Cianteagasc agus Cianfhoghlaim  Tuarascáil ar shuirbhé ar scoláirí in ionaid Ógtheagmhála, Feabhra 2021.  
Ar fáil ag: https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/27708-tuarascalacha-teagasc-agus-foghlaim-o-chian/. 
 

https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/27708-tuarascalacha-teagasc-agus-foghlaim-o-chian/


230 

 

 

Beidh moltaí ón tionscadal seo mar bhonn eolais d’fhobairt chleachtas na cigireachta sa chéad 

timthriall trí bliana eile d’obair na cigireachta. 

 
D’iarr an Chigireacht tuairimí na dtuismitheoirí maidir le soláthar na scoileanna don 
chianfhoghlaim le linn COVID-19 

Bhí tábhacht thuairimí na dtuismitheoirí sa phróiseas meastóireachta agus cigireachta soiléir go 

háirithe le linn obair thaighde agus mheastóireachta a rinneadh le linn tréimhsí dianghlasála 

COVID-19 agus sna tréimhsí roimh, agus tar éis, athoscailt na scoileanna. In Aibreán 2020, 

rinne an Chigireacht suirbhé ar thuismitheoirí daltaí bunscoile agus scoláirí iar-bhunscoile i 

gcomhar le Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí (Bunscoil). Ag an am sin, bhí na scoileanna 

dúnta ar feadh tréimhse trí seachtaine. Ba é cuspóir an tsuirbhé tuairimí na dtuismitheoirí a fháil 

ar na heispéiris den chianteagasc agus den cianfhoglaim a bhí ag a leanaí le linn luath-

thréimhse dhúntana scoileanna. Dearadh é freisin le léargas a thabhairt ar an gcaoi ar ghlac 

scoileanna leis an dúshlán a bhain le hidirghabháil lena ndaltaí agus lena scoláirí i 

gcomhthéacs deacair gan fasach. Rinneadh an suirbhé freisin mar bhonn eolais do 

phleananna, do ghníomhartha agus do thacaí na Roinne mar a bhain le leanúnachas foghlama 

do dhaltaí agus scoláirí.  

Aibhsíodh leis na suirbhéanna an gá a bhí ag na scoileanna go léir raon saincheisteanna a chur 

san áireamh agus iad ag leanúint den teagasc agus den foghlaim a chinntiú dá ndaltaí/scoláirí i 

dtimpeallacht an chianteagaisc agus na cianfhoghlama. Ar na réimsí a raibh gá le machnamh a 

dhéanamh orthu bhí aiseolas a sholáthar do dhaltaí/scoláirí maidir lena gcuid oibre agus 

teagmháil rialta a chothabháil leo, aiseolas a iarraidh ar thuismitheoirí, agus daltaí agus scoláirí 

a spreagadh chun aclaíochta i rith an lae. Ag leibhéal na bunscoile, aibhsíodh leis na cinntí an 

gá a bhí ann do scoileanna nach raibh ag baint úsáid as an teicneolaíocht dhigiteach don 

chianteagasc agus don chianfhoghlaim dul i dteagmháil leis na gníomhaireachtaí tacaíochta 

maidir le comhairle phraiticiúil.  

I mí Dheireadh Fómhair 2020, rinne an Chigireacht sraith suirbhéanna d’fhonn an rath agus na 

dúshláin a bhí ag scoileanna sa tréimhse ó Mheán Fómhair go Deireadh Fómhair 2020 a aithint, 

nuair a athosclaíodh scoileanna. Bhí ceisteanna na suirbhéanna bunaithe ar cheithre 

phríomhthéama: eispéireas na scoile, teagasc agus foghlaim, folláine agus, feidhmiú na 

mbearta COVID-19. D’fhonn tuairimí na bpríomh-pháirtithe leasmhara a fháil, tugadh 

suirbhéanna do thuismitheoirí, d’fhoghlaimeoirí, do phríomhoidí agus do mhúinteoirí i sampla de 

bhunscoileanna, d’iar-bhunscoileanna agus de scoileanna speisialta ar fud na tíre. 

Chomhlánaaíodh le cinntí na suirbhéanna ar thuismitheoirí cinntí a fuarthas ó pháirtithe 

leasmhara eile d’fhonn léargas cuimsitheach a thabhairt ar éispéireas na tréimhse fillte ar an 

scoil. Deantar iad seo a roinnt i gCaibidil 10.  

 

Léirítear sa Bhille Oideachais (Cairt Mac Léinn agus Tuismitheoirí) tiomantas na Roinne 
d’idirghabháil scoileanna le tuismitheoirí, scoláirí agus an pobal scoile uile  
 

Le blianta beaga anuas, tá béim ní ba mhó curtha ag an Roinn ar chumarsáid le 

tuismitheoirí agus scoláirí a fheabhsú agus tacú leis ag leibhéal na scoile. Léirítear é seo ina 

tiomantas i leith Cairt Scoláirí agus Tuismitheoirí a fhorbairt. Foilsíodh an Bille Oideachais (Cairt 

Mac Léinn agus Tuismitheoirí) i mí Mheán Fómhair 2019, agus ghlac an Seanad leis, agus ag 

am foilsithe na tuarascála seo tá sé ag feitheamh ar dháta le haghaidh céim choiste sa Dáil. 

Táthar ag súil  go n-athainmneofar an Bille Oideachais (Cairt an Phobail Scoile). Is é aidhm 

fhoriomlán na reachtaíochta leibhéal rannpháirtíóchta phobal na scoile a fheabhsú trí aiseolas, 

https://www.oireachtas.ie/ga/bills/bill/2019/67/
https://www.oireachtas.ie/ga/bills/bill/2019/67/
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tuairimí agus barúlacha a iarraidh ar scoláirí agus ar thuismitheoirí, agus tuilleadh forbartha a 

dhéanamh ar chultúr éisteachta inár scoileanna. Tabharfaidh an reachtaíocht níos mó soiléire 

do scoláirí agus dá dtuismitheoirí maidir lenar féidir leo a bheith ag súil leis ó na scoileanna, 

agus cabhróidh sé lena chinntiú go mbeidh scoileanna, scoláirí agus tuismitheoirí ag obair go 

leanúnach agus go héifeachtach le chéile. Nuair a bheidh glactha leis an mBille, agus tar éis 

comhairliúcháin le páirtithe leasmhara an oideachais, foilseoidh an tAire Oideachais treoirlínte 

cairte mar bhonn eolais faoin gcaoi a rachaidh scoileanna chun comhairle le scoláirí agus dá 

dtuismitheoirí, mar aon leis an gcaoi a n-iarrfaidh siad aiseolas uathu, agus a bhfreagróidh siad 

dóibh. Tá scóip ann i reachtaíocht agus i dtreoirlínte na Cairte chun tacú le rannpháirtíocht 

tuismitheoirí i bhféinmheastóireacht scoile (FMS) i scoileanna, agus beidh sé ina bhonn eolais 

d’obair forbartha na Cigireachta in idirghabháil leanúnach níos éifeachtaí le tuismitheoirí sna 

próisis chigireachta.  

 
 

7.5 Príomhtheachtaireachtaí 
 
Comhpháirtíocht le tuismitheoirí 
 Tá an chomhpháirtíocht rí-thábhachtach mar ghné de chóras éifeachtach oideachais. Is 

féidir le scoileanna, tuismitheoirí agus pobail atá ag obair le chéile ar bhealach fíor-

rannpháirteach leas fhoghlaim agus fholláine a leanaí agus a ndaoine óga a dhéanamh inár 

scoileanna, suíomhanna LFC, ionaid oideachais agus i suíomhanna oideachais eile. 

 Béimníodh le COVID-19 an ról is féidir le comhpháirtíocht éifeachtach agus cumarsáid idir 

scoileanna agus teaghlaigh a imirt chun tacú le folláine agus le foghlaim i measc leanaí 

agus daoine óga.  

 Tá an acmhainn ann, i suíomhanna LFC agus i scoileanna, chun gnéithe den chumarsáid a 

fheabhsú agus na leasanna a d’eascair as cultúr láidir comhoibrithe agus comhpháirtíochta 

a fheabhsú.  

 Tugann cinntí cigireachta le fios, cé go bhfuil cleachtais éifeachtacha bunaithe le faisnéis a 

chomhroinnt le tuismitheoirí ag suíomhanna LFC agus ag scoileanna, go bhfuil scóip ann ról 

na dtuismitheoirí a neartú, go háirithe maidir le rialachas agus cinnteoireacht scoileanna. 

 Is gné den chleachtas atá ag forbairt í rannpháirtíocht na dtuismitheoirí i 

bhféinmheastóireacht scoileanna (FMS). Tá sé d’acmhainn ag an reachtaíocht Oideachais 

(Cairt Mac Léinn agus Tuismitheoirí) atá le teacht tacú le héifeacht níos fearr a bhaint asl 

rannpháirtíocht tuismitheoirí i bpróisis FMS i scoileanna.  

 
Comhpháirtíocht le leanaí agus daoine óga 
 Tá níos mó feasachta ann ag leibhéal náisiúnta, córais agus suímh/scoile anois go bhfuil sé 

tábhachtach meas a thabhairt do ghuth na leanaí agus na ndaoine óga agus é a éascú. 

 Tá gá le rannpháirtíocht mhéadaithe daltaí/scoláirí sa chinnteoireacht i scoileanna. Tugann 

suirbhéanna cigireachta le fios go mothaíonn formhór na ndaltaí agus na scoláirí i 

mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna nach bhfuil guth acu maidir leis an gcaoi a 

ndéantar rudaí ar scoil.  

 Léiríonn suirbhéanna agus grúpaí fócais a d’eagraigh an Chigireacht le linn na tréimhse ó 

Mheán Fómhair go Nollaig 2020 gur féidir le daltaí agus scoláirí léargais luachmhara a 

thabhairt maidir lena bhfoghlaim nuair a ghabhtar i gcomhairle leo; tá na tuiscintí sin 

tábhachtach do scoileanna agus don chóras oideachais.   

 
Tuismitheoirí, foghlaimeoirí agus cigireacht 
 Is príomhthosaíocht don Chigireacht é rannpháirtíocht bhríoch na bhfoghlaimeoirí agus a 

dtuismitheoirí. Tá  an Chigireacht tar éis obair a dhéanamh d’fhonn rannpháirtíocht na 



232 

 

dtuismitheoirí, na leanaí agus na ndaoine óga roimh, le linn, agus tar éis na cigireachta a 

fheabhsú. 

 

 

7.6 Ag breathnú chun tosaigh 
 

Cumarsáid le tuismitheoirí 
 Ní mór níos mó faisnéise maidir le foghlaim leanaí i suíomhanna LFC a chomhroinnt, agus 

níos mó cumarsáide a dhéanamh maidir le hobair na mbunscoileanna, na scoileanna 

speisialta agus na n-iar-bhunscoileanna ar mhaithe le cleachtais chumarsáide le 

tuismitheoirí a neartú. 

 Ba chóir leas a bhaint as acmhainn na teicneolaíochta digití, agus as a bhfuil foghlamtha 

againn ó phaindéim COVID-19 d’fhonn tacú le cumarsáid éifeachtach agus le foirmeacha 

nua comhpháirtíochta. Ag an am céanna, ní mór a bheith cúramach agus a chinntiú nach 

mbeidh caidreamh éifeachtach idir scoileanna/suíomhanna agus tuismitheoirí creimthe ná 

faoi bhac amach anseo mar gheall ar na srianta a bhí riachtanach le linn na paindéime.   

 

Rannpháirtíocht daltaí/scoláirí agus tuismitheoirí a mhéadú 
 Ba chóir leanúint ar aghaidh le guth an dalta/scoláire agus le ceannaireacht daltaí/scoláirí a 

chur chun cinn agus a fhorbairt ag leibhéil an tsuímh agus na scoile. Is ceart go mbeadh 

meas ar thuairimí leanaí agus daoine óga agus is ceart iad a chumasú le tionchar a bheith 

acu ar a n-eispéiris oideachais agus ar obair an tsuímh/na scoile.  

 Is ceart do shuíomhanna LFC agus scoileanna leanúint ar aghaidh ag cur idirghabháil 

bhríoch agus rannpháirtíocht na dtuismitheoirí in oideachas a leanaí chun cinn. 

 Ní mór do scoileanna a chinntiú go dtugtar éisteacht do dhearcthaí na dtuismitheoirí, agus 

go gcumasaítear iad dul i bhfeidhm ar obair na scoile, lena n-áirítear i gcomhthéacs an 

Bhille Oideachais (Cairt Mac Léinn agus Tuismitheoirí) agus na treoirlínte a fhorbrófar tar 

éis achtú na reachtaíochta seo. 

 Beidh an Chigireacht ag tógáil go leanúnach ar a gcuid oibre chun rannpháirtíocht daoine 

óga agus tuismitheoirí sa phróiseas cigireachta a mhéadú.  
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Caibidil 8 - Ceannaireacht agus bainistíocht i 

scoileanna 
 

Príomheolas 

Comhthéacs agus forbairtí 

 Leagtar amach in Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016 caighdeáin shoiléire 
insainithe maidir le gné na ceannaireachta agus na bainistíochta 

 Leanann an tIonad um Cheannaireacht Scoile, a bunaíodh in 2015, ar aghaidh ag 
forbairt ceannaireacht scoile agus ag tacú léi  

 Cuireadh tús le hathbhunú na bpostanna freagrachta meánbhainistíochta i scoileanna 
in 2018. 

 Lean Grúpa Oibre Ceannaireachta Scoile na Roinne ag tacú le forbairt na gcleachtas 
ceannaireachta barrmhaith i scoileanna  

 Tá clár píolótach rialachais scoile comhroinnte i bhfeidhm ó 2015 i leith 

 Moladh sa Chlár don Rialtas 2011–2016 athruithe maidir le neamhspleáchas 
scoileanna 

 Tionscnaíodh an próiseas Athchumrú Scoileanna don Éagsúlacht in 2017 

 Tá thart ar 89% de bhunscoileanna faoi phátrúnacht na hEaglaise Caitlicí fós 

 Tá líon na mbunscoileanna ilchreidmheacha nó idirchreidmheacha beagnach 
méadaithe faoi dhó ó 2011 i leith 
 

Cigireachtaí agus tuarascálacha 

  

Torthaí ó 
mheastóireachtaí scoile 
uile  

Céatadán na scoileanna ina raibh cáilíocht go 
maith nó go han-mhaith 

Bunscoileanna agus 
scoileanna speisialta 

Iar-bhunscoileanna 

Rialachas 81% 84% 

An Cheannaireacht agus 
An Bhainistíocht 

85% 84% 

Ceannaireacht teagaisc 
agus foghlama 

74% 81% 

Obair foirne agus 
ceannaireacht dháilte 

83% 81% 

Cumarsáid Ionscoile 90% 82% 

Pleanáil 
straitéiseach/FMS 

73% 63% 

Feidhmiú an bhoird 
bainistíochta 

79% 80% 

Beartas agus nós 
imeachta na scoile 

79% 74% 

Bainistíocht ar acmhainní 89% 82% 

 



234 

 

 

Torthaí ó 
mheastóireachtaí DEIS 

Céatadán na scoileanna ina raibh cáilíocht go maith 
nó go han-mhaith 

Bunscoileanna Iar-bhunscoileanna 

Pleanáil gnímh le 
haghaidh feabhsúcháin – 
Ceannaireacht ar 
phleanáil DEIS 

74% 65% 

 

Roinnt príomhtheachtaireachtaí 

 Ní mór luas an athraithe ar éagsúlú pátrúnachta scoile a mhéadú 

 Ní mór do scoileanna féinmhachnamh agus cleachtais fhéinmheastóireachta a leabú 

tuilleadh 

 Ba cheart dul i ngleic go gníomhach le struchtúir rialachais eile do scoileanna Stát-

mhaoinithe 

 Ba chóir moltaí um chuíchóiriú na struchtúr rialachais do scoileanna atá nasctha le 

hIonaid Choinneála Leanaí (ICL) agus Ionaid Chúraim Speisialta (ICS) a chur chun 

cinn. 

 

 

8.1 Réamhrá 
 

Tá róil thábhachtacha ag an dea-cheannaireacht agus bainistíocht éifeachtúil le cinntiú go 

mbíonn scoileanna éifeachtach agus freagrach do riachtanais na leanaí agus na ndaoine óga. 

Is minic a bhíonn an cheannaireacht ina phríomhchúinse nuair a bhíonn easnaimh shuntasacha 

i soláthar an oideachais i scoileanna nó in ionaid oideachais. Sa chaibidil seo tugtar breac-

chuntas ar roinnt de chinntí tábhachtacha na cigireachta maidir le ceannaireacht agus 

bainistíocht scoileanna sa tréimhse 2016-2020. Breathnaítear ar na tacaí atá curtha ar bun 

chun ceannaireacht agus bainistíocht éifeachtach a chur chun cinn i scoileanna. Tá 

ceannaireacht agus bainistíocht don fhoghlaim i suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim 

(LFC) pléite i gCaibidil 3. 

 

Déantar trácht sa chaibidil seo chomh maith ar a léiríonn ár dtaithí ar obair le scoileanna agus a 

gceannairí, chomh maith le heagraíochtaí atá rannpháirteach ina mbainistíocht, dúinn maidir le 

hinbhuanaitheacht na socruithe reatha le haghaidh bainistíocht scoileanna. Ag deireadh, tugtar 

achoimre de na príomhtheachtaireachtaí a eascraíonn as forbairtí agus as cinntí cigireachta, 

atá ann mar bhonn eolais don am atá le teacht. 

 

Tuairisc chúlra ar shocruithe bainistíochta reatha   

In Éirinn, tá cuid mhaith den chóras oideachais foirmiúil á riar trí chumasc de Ranna Rialtais 

lárnacha agus soláthraithe le bainistíocht áitiúil, arna maoiniú ag an stát, agus scoileanna 

aitheanta.  

Déantar scoileanna aitheanta a riar tríd an Roinn Oideachais. Tá sraith theoranta réigiúnach 

de riarachán oideachais ann chomh maith, arna bhainistiú ag 16 Bord Oideachais agus 

Oiliúna (BOO). Déanann na BOOanna bainistíocht ar thart ar aon trian de na hiar-

bhunscoileanna uile agus ar roinnt bunscoileanna, agus tá siad freagrach freisin as 

bainistíocht na n-ionad Ógtheagmhála agus raon de sholáthar eile.  
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Tá ról rialachais ar leith ag an Roinn maidir le hoideachas i scoileanna, agus tá scoileanna 

agus suíomhanna aonair á rialú agus á mbainistiú ag a mboird bhainistíochta ar leith. Cé 

gurb í an Roinn a cheadaíonn postanna múinteoireachta agus a íocann tuarastail na 

múinteoirí, is é an bord bainistíochta fostóir na múinteoirí i scoil.  

Bíonn boird bhainisíochta, atá deonach, bunaithe ag patrún bunaithe gach scoile agus iad 

ionadaíoch do leasanna na múinteoirí, na dtuismitheoirí, an phobail agus an phatrúin. 

Ní hionann an bealach a gcuirtear rialachas i bhfeidhm ag leibhéal scoile/suímh áitiúla ó 

thaobh gnéithe éagsúla den soláthar. Tá ceannairí scoile agus boird bhainistíochta freagrach 

as a chinntiú go mbíonn an scoil cuntasach as a cuid oibre don phatrún, do phobal na scoile 

agus don Roinn. Tá freagracht ar scoileanna aonair a gcuid oibre a phlé le tuismitheoirí agus 

le daltaí/scoláirí. 

Go traidisiúnta, bhí ról tábhachtach ag comhlachtaí príobháideacha, ar údaráis eaglaise iad 

de ghnáth, i soláthar an oideachais. Mar sin féin, rinneadh roinnt forbairtí suntasacha ina leith 

seo le blianta beaga anuas le líon méadaithe scoileanna ilchreidmheacha/neamh-

shainchreidmheacha agus ról nua do BOOanna i mbunú líon beag scoileanna náisiúnta 

(bunscoile) pobail.  

 

 

  

8.2 Cáilíocht na ceannaireachta agus na bainistíochta i 

scoileanna 
 

Le linn na tréimhse a bhaineann leis an tuarascáil seo, chuir sonraí ó na cigireachtaí béim ar 

thábhacht na ceannaireachta agus na bainistíochta chun éifeachtacht fhoriomlán suíomhanna 

agus scoileanna a chinntiú, agus cothromas agus torthaí foghlama d’ardcháilíocht a bhaint 

amach. Aithníodh nasc soiléir freisin idir ceannaireacht den scoth agus torthaí foghlama agus 

eispéiris dhearfa do leanaí agus do dhaoine óga. 

 

Tá cáilíocht rialachais, ceannaireachta agus bainistíochta i mbunscoileanna, scoileanna 
speisialta agus in iar-bhunscoileanna láidir den chuid is mó 
 

I scoileanna a ndearnadh meastóireacht de scoile uile orthu idir Meán Fómhair 2016 agus 

Márta 2020, luaigh na cigirí go raibh cáilíocht an rialachais go maith nó an-mhaith in 81% de na 

bunscoileanna agus na scoileanna speisialta, agus in 84% de na hiar-bhunscoileanna (Tábla 

8.1). Bhí feidhmíocht na ceannaireachta ionscoile go maith nó an-mhaith i 85% de na 

bunscoileanna agus na scoileanna speisialta agus amhlaidh in 84% de na hiar-bhunscoileanna. 

D’fhéadfaí feabhas a chur ar na réimsí seo sna scoileanna eile. Ní raibh cáilíocht an rialachais 

ach sásúil in 5.3% de na bunscoileanna agus na scoileanna speisialta agus níos lú ná sásúil in 

13% de na scoileanna seo. Bhí cáilíocht an rialachais sásúil i 10% de na hiar-bhunscoileanna 

agus níos lú ná sásúil i 6% de na hiar-bhunscoileanna. Bhí cáilíocht na ceannaireachta agus na 

bainistíochta ionscoile sásúil i 8.9% de na bunscoileanna agus na scoileanna speisialta agus in 

10% de na hiar-bhunscoileanna. Bhí sé níos lú ná sásúil in 6.1% de na bunscoileanna agus na 

scoileanna speisialta agus in 5.7% de na hiar-bhunscoileanna. 
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Tábla 8.1: Cáilíocht rialachais agus ceannaireacht agus bainistíocht ionscoile i mbunscoileanna agus i 

scoileanna speisialta agus in iar-bhunscoileanna: Meán Fómhair 2016 go Márta 2020 

 Cáilíocht rialachais131 Cáilíocht cheannaireacht agus 

bhainistíocht na scoile131 

 Bunscoileanna 

agus 

scoileanna 

speisialta* 

Iar-

bhunscoileanna 

Bunscoileanna 

agus 

scoileanna 

speisialta 

Iar-

bhunscoileanna 

An-mhaith 38.7% 40.6% 39.2% 45.5% 

Go maith 42.7% 43.1% 45.8% 38.8% 

Sásúil 5.3% 10.3% 8.9% 10.0% 

Measartha 9.3% 4.6% 4.0% 5.0% 

Lag 4.0% 1.4% 2.1% 0.7% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

* meastóireacht mar chuid de mheastóireacht scoile uile (MSU)(Leasaithe) i mbunsoileanna agus i scoileanna 

speisialta amháin 

 

Léirigh ceannairí scoile ceannaireacht fhreagrach maidir le dúshláin phaindéim COVID-19 
 

Thug taighde na cigireachta i scoileanna le linn tréimhse COVID-19 léargais nua dúinn ar 

cheannaireacht i scoileanna. Nuair a dúnadh na scoileanna go tobann i mí an Mhárta 2020, 

b’éigean do phríomhoidí agus do cheannairí scoile eile dul i ngleic le raon de dhúshláin 

ghaolmhara, lena n-áirítear soláthar teagaisc agus foghlama i dtimpeallacht chianda, cumarsáid 

éifeachtach le pobal na scoile, agus tacú le folláine daltaí/scoláirí agus baill foirne. De réir mar a 

d’fhorbair an phaindéim, d’athraigh tosaíochtaí na scoileanna. D’fhonn tacú le hathoscailt 

iomlán agus oibriú sábháilte a gcuid scoileanna, bhí ualach breise riaracháin ar cheannairí 

scoile maidir le prótacail agus gnáthaimh a bhunú chun timpeallacht shábháilte foghlama agus 

oibre a éascú, agus socruithe a chur i bhfeidhm chun an curaclam a sheachadadh le linn na 

scoilbhliaina 2020/21. Le linn na tréimhse athoscailte, ba dhúshlán leanúnach é do phríomhoidí 

agus do cheannairí scoile an ganntanas múinteoirí ionaid agus múinteoirí gearrthéarmacha eile.  

 

In ainneoin na ndúshlán gan fasach seo, chuaigh a lán ceannairí scoile i dtaithí ar an gcás agus 

léirigh siad scileanna inmholta ceannaireachta le linn na paindéime. Agus dúnadh scoileanna 

ag dul ar aghaidh, bhí ról tábhachtach ag glacadh agus cothú na dteicneolaíochtaí digiteacha 

chun tionchar diúltach dhúnadh na scoileanna ar fhoghlaim leanaí agus daoine óga a 

theorannú. Le linn dóibh a bheith páirteach i dtaighde na Cigireachta, rinne príomhoidí tagairt 

de ghnáth don mhéid a chuidigh leibhéil arda pleanála agus ullmhúcháin le hathoscailt rathúil 

na scoileanna. Mar thoradh ar ról na gceannairí agus na mbainisteoirí scoile maidir le 

gnáthaimh agus prótacail nua a bhunú agus a chothabháil faoi phlean forfheidhmithe COVID-

19132 bhí mothú oird, slándála agus suaimhnis i bpobail na scoile. Bhí sé de dhúshlán ar an 

                                                  

 

131 Tá gnéithe éagsúla rialachais scoile, ceannaireachta agus bainistíochta imlínithe in Ag Breathnú ar an Scoil Againn 2016: 
Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna agus Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016: Creat Cáilíochta d’Iar-bhunscoileanna.  Ar 
fáil ag: https://www.gov.ie/en/publication/743565-looking-at-our-school-2016/  
132 B’éigean do scoileanna mar ionaid oibre Plean Freagartha COVID-19 a fheidhmiú de réir an Phrótacail Oibre Sábháilte. 
Féach https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/plean-freagartha-covid-19-athoscailt-shabhailte-agus-inmharthana-bunscoileanna-
agus-scoileanna-speisialta/.  

https://www.gov.ie/en/publication/743565-looking-at-our-school-2016/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/plean-freagartha-covid-19-athoscailt-shabhailte-agus-inmharthana-bunscoileanna-agus-scoileanna-speisialta/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/plean-freagartha-covid-19-athoscailt-shabhailte-agus-inmharthana-bunscoileanna-agus-scoileanna-speisialta/
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gcóras oideachais bealaí eile a aimsiú le scoláirí a mheas nuair a cuireadh scrúduithe scríofa na 

hArdteismiméireachta ar ceal in 2020 agus 2021. Bhí ról lárnach ag ceannaireacht scoile ag 

leibhéal iar-bhunscoile agus ag comhlachtaí bainistíochta maidir le Gráid Ríofa agus Gráid 

Chreidiúnaithe a thabhairt i gcrích trína gcomhoibriú agus a rannpháirtíocht sa Ghrúpa 

Comhairleach Náisiúnta um Scrúduithe Stáit le linn na paindéime.  

I dtromlach na scoileanna, threoraigh ceannaireacht na scoile an teagasc agus an 
fhoghlaim go héifeachtach. Bhí scóip chun forbartha le sonrú ó thaobh ceannaireachta 
an teagaisc agus na foghlama i mionlach suntasach eile de na scoileanna áfach 
 

Aithníodh nasc soiléir idir ceannaireacht den scoth agus torthaí foghlama agus torthaí dearfa 

foghlama le linn na tréimhse a dtagraítear di sa tuarascáil seo. Bhí na cinntí ó chigireachtaí 

fógraithe dearfa den chuid is mó maidir leis seo. Léirigh siad go raibh ceanaireacht an teagaisc 

agus na foghlama go maith nó an-mhaith i 74% de na bunscoileanna agus na scoileanna 

speisialta agus in 81% de na hiar-bhunscoileanna (Tábla 8.2). Chinn na cigirí áfach nach raibh 

ceannaireacht an teagaisc agus na foghlama ach sásúil i mbeagnach an cúigiú cuid (19%) de 

na bunscoileanna agus na scoileanna speisialta, agus níos lú ná sásúil i 8% de na scoileanna 

seo. Cinneadh nach raibh ceannaireacht an teagaisc agus na foghlama ach sásúil i mbeagnach 

14% de na hiar-bhunscoileanna agus níos lú ná sásúil i 6% díobh.  

 

I mbunscoileanna agus i scoileanna speisialta ina raibh ceannaireacht éifeachtach in-scoile, 

luadh sna cigireachtaí fógartha go raibh cultúr ard-ionchas cothaithe ag ceannairí scoile do na 

daltaí. Rinneadh tagairt sna tuarascálacha chomh maith don chumarsáid éifeachtach, agus do 

chomhghleacaíocht maidir le cuir chuige scoile uile a fhorbairt agus a bhuanú don teagasc agus 

don fhoghlaim. I scoileanna inar luadh go raibh scóip ann chun ceannaireacht an teagaisc agus 

na foghlama a fheabhsú, rinne tuarascálacha tagairt don ghá a bhí le fócas níos substaintiúla ar 

cheannaireacht teagaisc agus foghlama sna freagrachtaí a shanntar do bhaill na foirne 

bainistíochta ionscoile. Mar shampla, de na freagraíochtaí sin bhí sannadh freagrachta do bhaill 

aonair den fhoireann chun réimsí mar churaclam agus foghlaim, tacaíocht agus folláine scoláirí, 

feabhsúcán scoile, ceannaireacht/bainistíocht agus forbairt foirne a fhorbairt.  

 

Ag leibhéal na hiar-bhunscoile, nuair a fuarthas go raibh bainistíocht in-scoile éifeachtach, 

tuairiscíodh go raibh athbhreithniú rialta déanta ar na freagrachtaí a bhain le postanna agus 

chun freastal ar riachanais na scoile. Nuair nach raibh na cleachtais chomh héifeachtach 

céanna, tuairiscíodh nach raibh na foirne bainistíochta in ann feidhmiú go barrmhaith mar gheall 

ar easpa soiléire faoina ról agus a n-ionchais. Chomh maith leis sin, ní raibh na freagrachtaí a 

bhain leis na róil seo ag teacht go hiomchuí le riachtanais fhorbracha na scoile. I gcásanna 

áirithe, ba léir nach raibh athbhreithniú déanta ag na scoileanna ar na poist mar a fhoráiltear i 

gCiorcláin 0044/2019  agus gCiorcláin 0003/2018 a bhaineann le ceannaireacht agus le 

bainistíocht i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna faoi seach. 

  

                                                  

 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/plean-freagartha-covid-19-le-haghaidh-athoscailt-shabhailte-inbhuanaithe-
iarbhunscoileanna/ 
 

https://www.gov.ie/ga/ciorclan/earcu-ardu-ceime-agus-ceannaireacht-do-mhuinteoiri-i-mbunscoileanna-aitheanta/
https://www.gov.ie/ga/ciorclan/d8cebbcb492b43cab7bf757380964410/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/plean-freagartha-covid-19-le-haghaidh-athoscailt-shabhailte-inbhuanaithe-iarbhunscoileanna/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/plean-freagartha-covid-19-le-haghaidh-athoscailt-shabhailte-inbhuanaithe-iarbhunscoileanna/
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Tábla 8.2: Cáilíocht an teagaisc agus na foghlama i meastóireacht scoile uile i mbunscoileanna agus i 

scoileanna speisialta, agus in iar-bhunscoileanna: Meán Fómhair 2016 - Nollaig 2020 

 Ceannaireacht teagaisc agus foghlama 

 Bunscoileanna agus 

scoileanna speisialta 

Iar-bhunscoileanna 

 An-mhaith 34.3% 39.2% 

Go maith 39.6% 41.6% 

Sásúil 18.5% 13.5% 

Measartha 5.5% 3.9% 

Lag 2.1% 1.8% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

Tá ceannaireacht dháilte éifeachtach ríthábhachtach do theagasc agus d’fhoghlaim 
d’ardcháilíocht  
 

Is féidir ceannaireacht dháilte a shainmhíniú mar ‘próiseas d’aon ghnó chun iompar 

ceannaireachta a roinnt, ionas go mbeidh baill foirne seachas an príomhoide nó an bainisteoir i 

gceannas go gníomhach’.133Is éard atá i gceist leis ná ‘saineolas ceannaireachta a ghríosadh ag 

gach leibhéal sa scoil d’fhonn níos mó deiseanna a ghiniúint le haghaidh athraithe agus chun 

an acmhainn feabhsúcháin a thógáil’.134 D’fhonn tacú le cur chun cinn na ceannaireachta dáilte i 

scoileanna, rinne Ciorclán 0003/2018 agus Ciorclán 0044/2018 soláthar le haghaidh struchtúir 

de phostanna freagrachta lena mbunaítear agus a éascaítear foirne ceannaireachta i 

scoileanna le freagrachtaí sainmhínithe go cuí atá comhroinnte.  

 

Cuireann cinntí taighde béim ar na naisc shoiléire atá idir ceannaireacht dháilte agus 

feabhsuithe sa teagasc agus san fhoghlaim.135 Bhí cinntí ó mheastóireachtaí scoile uile sa 

tréimhse Meán Fómhair 2016 go Nollaig 2020 dearfach den chuid ba mó maidir le cáilíocht na 

hoibre foirne agus na ceannaireachta dáilte i mbunscoileanna agus i scoileanna speisialta agus 

in iar-bhunscoileanna. In 83% de na bunscoileanna agus na scoileanna speisialta agus in 81% 

de na hiar-bhunscoileanna a ndearnadh cigireacht orthu, cinneadh go raibh cáilíocht na hoibre 

foirne agus na ceannaireachta dáilte go maith nó go han-mhaith (Tábla 8.3). In ainneoin na 

gcinntí dearfa seo, tá scóip ann chun acmhainn a thógáil i réimse na ceannaireachta dáilte agus 

i ról na foirne bainistíochta in-scoile i gceannaireacht an teagaisc agus na foghlama. Chinn na 

cigirí nach raibh an obair foirne agus an cheannaireacht dháilte ach sásúil in 12% de 

bunscoileanna agus scoileanna speisialta agus in 16% de na hiar-bhunscoileanna. Cinneadh go 

raibh obair foirne agus ceannaireachta dháilte níos lú ná sásúil in 5% de bunscoileanna agus 

scoileanna speisialta agus in 4% de na hiar-bhunscoileanna.  

 

                                                  

 

133 Lindon, J and Lindon, L (2012) Leadership and early years professionalism: linking theory and practice. AN RÍOCHT 
AONTAITHE: Hodder Education p. 119   
134 Harris, A. (2014) Distributed Leadership. Teacher Magazine Ar fáil ag: 
https://www.teachermagazine.com/au_en/articles/distributed-leadership 
135 Harris, A. (2013) Distributed Leadership. Perspectives, practicalities, and potential. Corwin Press; Heck, R. H., & Hallinger, 
P. (2010) Testing a longitudinal model of distributed leadership effects on school improvement, The leadership quarterly, 
21(5). 867-885. 

https://www.gov.ie/ga/ciorclan/d8cebbcb492b43cab7bf757380964410/
https://www.gov.ie/ga/ciorclan/earcu-ardu-ceime-agus-ceannaireacht-do-mhuinteoiri-i-mbunscoileanna-aitheanta/
https://www.teachermagazine.com/au_en/articles/distributed-leadership
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Leag paindéim COVID-19 béim ar thábhacht na hoibre foirne agus na ceannaireachta dáilte 

maidir le cásanna éigeandála a bhainistiú, pleanáil le haghaidh athoscailt scoileanna, agus 

ansin na scoileanna a bhainistiú ar bhealach a chinntigh a n-oibriú marthanach sa tréimhse 

Meán Fómhair go Nollaig 2020. Mar shampla, leag taighde Cigireachta136 a rinneadh le linn na 

tréimhse seo béim ar an ról tábhachtach a bhí ag na cúnaimh COVID-19 i gcur i bhfeidhm na n-

athruithe lóistíochta a bhí ag teastáil, le go leor príomhoidí ag trácht go dearfach ar an tacaíocht 

a sholáthraíonn an príomh-ionadaí oibrithe137. 

Tábla 8.3: Cáilíocht na hoibre foirne agus na ceannaireachta dáilte i meastóireachtaí scoile uile i 

mbunscoileanna agus i scoileanna speisialta, agus in iar-bhunscoileanna: Meán Fómhair 2016 - Nollaig 2020 

 Obair foirne agus ceannaireacht dháilte 

 Bunscoileanna agus 

scoileanna speisialta 

Iar-bhunscoileanna 

An-mhaith 47.0% 43.4% 

Go maith 36.2% 37.4% 

Sásúil 11.5% 15.7% 

Measartha 3.4% 3.6% 

Lag 1.9% 0.0% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn OIdeachais 

 

Is gné fhíorthábhachtach den cheannaireacht í bainistíocht éifeachtúil na cumarsáide 
ionscoile 
 

Is gné riachtanach den cheannaireacht éifeachtach í an chumarsáid éifeachtúil. Bhí na cinntí ó 

chigireachtaí a rinneadh i mbunscoileanna agus i scoileanna speisialta, agus in iar-

bhunscoileanna, sa tréimhse seo dearfa go ginearálta maidir le cáilíocht na cumarsáide 

ionscoile. Luadh cáilíocht na cumarsáide ionscoile a bheith go maith nó an-mhaith i 90% de na 

bunscoileanna agus na scoileanna speisialta agus in 82% de na hiar-bhunscoileanna (Tábla 

8.4). Cinneadh go raibh an chumarsáid ionscoile sásúil in 13% de na hiar-bunscoileanna agus 

níos lú ná sásúil i 6% de na scoileanna seo. 

  

                                                  

 

136 Le linn na tréimhse Meán Fómhair-Nollaig 2020, rinne an Chigireacht taighde ar cé chomh maith agus a bhí 
bunscoileanna, iar-bhunscoileanna, scoileanna speisialta agus ionaid Ógtheagmhála ag feidhmiú i gcomhthéacs na socruithe 
nua a bhaineann le COVID19. Tá an tsraith tuarascála a bhaineann leis an taighde seo ar fáil ag: 
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/950fa-filleadh-ar-scoil-achoimre-ar-an-taighde-mean-fomhair-nollaig-2020/  
137 I gcomhréir le bearta COVID-19, b’éigean do gach scoil príomhionadaí oibrithe a cheapadh. Tá a ról imlínithe in An Roinn 
Oideachais: Plean Freagartha COVID-19 maidir le feidhmiú sábháilte agus inbhuanaithe Bunscoileanna agus Scoileanna 
Speisialta (Lúnasa 2021). Ar fáil ag: https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/plean-freagartha-covid-19-athoscailt-shabhailte-agus-
inmharthana-bunscoileanna-agus-scoileanna-speisialta/  
 
 

 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/950fa-filleadh-ar-scoil-achoimre-ar-an-taighde-mean-fomhair-nollaig-2020/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/plean-freagartha-covid-19-athoscailt-shabhailte-agus-inmharthana-bunscoileanna-agus-scoileanna-speisialta/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/plean-freagartha-covid-19-athoscailt-shabhailte-agus-inmharthana-bunscoileanna-agus-scoileanna-speisialta/
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Tábla 8.4: Cáilíocht cumarsáide ionscoile i mbunscoileanna agus i scoileanna speisialta i meastóireacht scoile 

uile i mbunscoileanna agus i scoileanna speisialta, agus in iar-bhunscoileanna: Meán Fómhair 2016 - Nollaig 

2020 

 Cumarsáid Ionscoile 

 Bunscoileanna agus 

scoileanna speisialta 

Iar-bhunscoileanna 

An-mhaith 57.9% 49.1% 

Go maith 31.7% 32.4% 

Sásúil 5.7% 12.5% 

Measartha 3.0% 5.8% 

Lag 1.7% 0.4% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

Níl próisis phleanála agus féinmheastóireachta scoile uile neadaithe go hiomlán i 
scoileanna 
 

Déanann ceannairí éifeachtacha scoile tábhacht na foghlama a chur in iúl agus a léiriú do 

phobal na scoile. Tógann siad cultúr comhoibritheach le fócas soiléir ar an fhoghlaim a 

fheabhsú do dhalta/scoláirí. Is próiseas í an fhéinmheastóireacht scoile (FMS) trínar féidir cultúr 

dá leithéid a chothú laistigh den phobal scoile. 

 

Léiríonn tuarascálacha cigireachta ar bhunscoileanna agus ar scoileanna speisialta agus ar iar-

bhunscoileanna ón tréimhse Meán Fómhair 2016 go Nollaig 2020 go bhfuil scoileanna ag 

céimeanna difriúla maidir lena rannpháirtíocht le FMS. Cé gur ghlac a lán scoileanna, go 

háirithe scoileanna a bhí rannpháirteach i bplean gníomhaíochta na Roinne Oideachais don 

ionchuimsiú sóisialta, Comhionnanas Deiseanna sna Scoileanna a Sheachadadh (DEIS), leis 

an bpróiseas mar uirlis feabhsúcháin scoile, bhí scoileanna eile ag céim luath na feidhmíochta 

éifeachtaí. Luadh  i mórán tuarascálacha go raibh tionchar dearfa ag rannpháirtíocht na scoile 

in FMS, agus luadh samplaí de cheannaireacht éifeachtach an phróisis seo. Nuair a fuarthas go 

raibh níos lú éifeachta le cleachtas, ní raibh acmhainn na FMS á húsáid ina iomláine chun 

feabhas a chur chun cinn sa scoil.  

 

I meastóireacht scoile uile a rinneadh idir Meán Fómhair 2016 agus Nollaig 2020, luaigh na 

cigirí go raibh cáilíocht pleanála na scoile uile go maith nó an-mhaith i 73% de na 

bunscoileanna agus na scoileanna speisialta agus go raibh cáilíocht FMS go maith nó go han-

mhaith in 63% de na hiar-bhunscoileanna (Tábla 8.5). Bhí scóip ann feabhsúchán suntasach a 

dhéanamh i sciar nach beag de scoileanna: 27% de bhunscoileanna agus de scoileanna 

speisialta agus 37% d’iar-bhunscoileanna. Tugann an cinneadh seo le fios nach raibh pleanáil 

scoile uile agus próisis féinmheastóireachta neadaithe go hiomlán i gcleachtas i mórán 

scoileanna faoi dheireadh na bliana 2020. 
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Tábla 8.5: Cáilíocht pleanála straitéisí/féinmheastóireacht scoile i meastóireachtaí scoile uile i mbunscoileanna 

agus i scoileanna speisialta, agus in iar-bhunscoileanna: Meán Fómhair 2016 - Nollaig 2020 

 Pleanáil straitéiseach / Féinmheastóireacht scoile (FMS) 

 Bunscoileanna agus 

scoileanna speisialta 

Iar-bhunscoileanna 

An-mhaith 26.4% 25.6% 

Go maith 47.0% 37.0% 

Sásúil 19.1% 25.6% 

Measartha 4.9% 8.2% 

Lag 2.6% 3.6% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

Tá ceannaireacht éifeachtach ar phróiseas pleanála gníomhaíochta DEIS le haghaidh 
feabhsúcháin ríthábhachtach chun torthaí do dhaltaí agus do scoláirí a fheabhsú 
 

I bhfoilseachán atá le teacht, cuirfidh an Chigireacht torthaí chumaisc i láthair ag eascairt as  

meastóireachtaí DEIS a rinneadh i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna idir 2017 agus 

2020, le fócas sonrach ar cháilíocht na ceannaireachta i bpróiseas pleanála gníomhaíochta 

feabhsúcháin DEIS agus a thionchar ar theagasc agus foghlaim.  

 

Dar le tuarascáil ar na cinntí seo, aimsíodh go raibh cáilíocht na ceannaireachta ar phlean 

gníomhaíochta feabhsúcháin DEIS go maith nó an-mhaith i bhformhór na mbunscoileanna 

(73%) agus i dtromlach (66%) de na hiar-bhunscoileanna a ndearnadh meastóireacht orthu.  

 

Bhí ceann de phríomhghnéithe phróiseas pleanála gnímh DEIS, socrú spriocanna, go maith i 

69% de na scoileanna a ndearnadh meastóireacht orthu. Nuair a sainaithníodh cleachtas a 

bheith lag nó measartha i gcleachtais um shocrú spriocanna, ní raibh ceannairí scoile agus 

múinteoirí in ann na tionscnaimh ba éifeachtaí ó thaobh a dtionchair ar dhaltaí/scoláirí a 

shainaithint. 

  

Bhí forfheidhmiú an phlean DEIS láidir go seasta i mbeagnach trí cheathrú de bhunscoileanna 

agus dhá thrian de na hiar-bhunscoileanna. Bhí struchtúir láidre bunaithe ag na scoileanna seo 

chun tacú le ceannaireacht dháilte. Chinntigh ceannairí scoile go raibh monatóireacht déanta go 

minic ar phleananna maidir lena dtionchar ar theagasc agus ar fhoghlaim agus gineadh sonraí 

go héifeachtach chun dul chun cinn a mheas agus spriocanna nó straitéisí a choigeartú mar ba 

ghá. Nuair a bhí an cleachtas lag nó measartha, bhí easpa monatóireachta ann ar 

idirghabhálacha nó cláir, agus ní raibh a dtionchar ar dhul chun cinn na ndaltaí/scoláirí á rianú 

ar bhealach córasach. I líon suntasach scoileanna ba dhúshlán fós é cultúr cinnteoireachta 

bunaithe ar shonraí a chothú agus a threorú maidir le cleachtais teagaisc agus úsáid 

acmhainní. 

 

Chinn cigirí gur bhain príomhoidí ard-éifeachtacha úsáid as próiseas pleanála gníomhaíochta 

DEIS chun feabhas iomlán na scoile a chinntiú, lena n-áirítear feabhsuithe sa teagasc agus san 

fhoghlaim, in atmaisféar na scoile agus i dtorthaí foghlama ina scoil. Sna scoileanna seo, bhí 

tréithe na ceannaireachta teagaisc agus bunathraithe le sonrú. Chinn na cigirí go raibh fís 

shoiléir chomhroinnte don scoil ag ceannairí scoile éifeachtacha, go raibh ionchais arda acu dá 
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bhfoireann agus dá ndaltaí/scoláirí agus go raibh meas acu ar láidreachtaí agus ar bhuanna na 

foirne maidir le cur le feabhsúchán na scoile ar an iomlán. 

 

8.3 Tacaíochtaí chun ceannaireacht agus bainistíocht 

scoileanna a chur chun cinn 
 

Is é uaillmhian gach córas oideachais a chinntiú go ndéantar cleachtais cheannaireachta 

bharrmhaithe a fhorbairt agus a chothú ina scoileanna. Chuige sin, tá an comhoibriú idir na 

páirtithe leasmhara ar fad chun cleachtais cheannaireachta an-éifeachtacha a fhorbairt agus a 

chothú inár scoileanna thar a bheith tábhachtach. De bhrí gur féidir le ceannaireacht scoile a 

bheith idir  dhúshlánach agus chasta, tá sraith chuimsitheach tacaíochtaí do cheannairí scoile 

ar fáil ón Roinn agus óna gníomhaireachtaí. Ar an réimse tacaíochtaí atá ar fáil ón Lárionad um 

Cheannaireacht Scoile (LCS) tá dioplóma gairmiúil iarchéime réamhcheaptha i gceannaireacht 

scoile agus tacaíochtaí cóitseála agus meantóireachta do cheannairí scoile. Áirítear leis an 

tsraith tacaíochtaí freisin cláir oiliúna ceannaireachta Misneach138 agus Forbairt139, cláir oiliúna 

ceannaireachta atá á soláthar ag an tSeirbhís Forbartha Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM). Ba 

chabhair iad na poist cheannaireachta bhreise i bhfoirm Leas-Phríomhoide, Príomhoide Cúnta 1 

(AP I) agus Príomhoide Cúnta II (AP II) maidir leis seo chomh maith. 

 

Tacaíonn forbairt creataí cáilíochta le comhthuiscint ar chaighdeáin cheannaireachta 
agus bhainistíochta  
 
Le linn na tréimhse dá dtagraíonn an tuarascáil seo, forbraíodh creataí cáilíochta chun tacú le 

struchtúir cheannaireachta agus bhainistíochta i scoileanna. Leagtar amach sna creataí 

cáilíochta Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016 (ABSA) creataí cáilíochta do bhunscoileanna 

agus do iar-bhunscoileanna, caighdeáin shoiléire insainithe maidir le gné na ceannaireachta 

agus na bainistíochta. Soláthraíonn na caighdeáin teanga agus tuiscint choitianta i measc na 

gcomhpháirtithe maidir le ceannaireacht agus bainistíocht. Cuireann úsáid na gcaighdeán seo 

ar chumas scoileanna cleachtais ard-éifeachtacha a aithint agus obair i dtreo na cleachtais seo 

a bhaint amach i bhfeidhmeanna ríthábhachtacha na ceannaireachta agus na bainistíochta. 

 

Is deis uathúil é bunú an ionaid um cheannaireacht scoile (CSL) chun ceannaireacht 
scoile a fhorbairt agus tacú léi 
 

Is comhpháirtíocht idir an Roinn Oideachais, Líonra Phríomhoidí Bunscoile na hÉireann (LPBN) 

agus an Cumann Náisiúnta Príomhoidí agus Leasphríomhoidoí (CNPL) é an tIonad um 

Cheannaireacht Scoile (LCS). Tá an Scéim LCS á maoiniú ag Rannóg Oideachais na Múinteoirí 

sa Roinn. Bunaíodh é i Meán Fómhair 2015 chun treoir, tacaíocht agus comhairle a thabhairt 

chun cur le cláir ard-cháilíochta d’fhonn ceannaireacht scoile a fhorbairt agus tacú le príomhoidí 

ach go háirithe, ar fud bunscoileanna, scoileanna speisialta agus iar-bhunscoileanna. Chomh 

maith le hoiliúint cheannaireachta a chur ar fáil, cuireann an LCS comhairle ar an Roinn maidir 

le beartas i réimse na ceannaireachta scoile. 

 

                                                  

 

138 Tá tuilleadh eolais ar chlár Misneach an TIFC ar fáil ag https://pdst.ie/primary/leadership/misneach (Primary) and 
https://www.pdst.ie/Misneach/Postprimary (Post-primary) 
139 Tá tuilleadh eolais ar chlár Misneach an TIFC ar fáil ag https://pdst.ie/primary/leadership/forbairt (Primary) and 
https://www.pdst.ie/Forbairt/Postprimary (Post-primary) 

  

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d1884a-none/
https://pdst.ie/primary/leadership/misneach
https://www.pdst.ie/Misneach/Postprimary
https://pdst.ie/primary/leadership/forbairt
https://www.pdst.ie/Forbairt/Postprimary
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Idir Eanáir 2017 agus Nollaig 2020, bhain 944 príomhoide leas as cóitseáil duine le duine agus 

bhain 198 príomhoide eile leas as cóitseáil foirne. Tá an tseirbhís chóitseála á soláthar ag 

cóitseálaithe gairmiúla agus maoinithe ag an Roinn. Bíonn meantóireacht duine le duine á 

tairiscint ag príomhoidí scoile le taithí, a bhí rannpháirteach i scileanna oiliúna agus 

meantóireachta le LCS, do phríomhoidí nuacheaptha le linn na chéad bhliana sa ról ag an 

bpríomhoide nua. Idir Meán Fómhair 2016 agus Nollaig 2020 bhain 1,275 príomhoide nua leas 

as an tacaíocht seo. Dhírigh an chóitseáil agus an mheantóireacht ar na tacair scileanna a 

fhorbairt a theastaíonn chun caighdeáin na bhfoilseachán ABSA a chomhlíonadh. Faoi 

dheireadh mhí na Nollag 2020, bhí 1,065 múinteoir san iomlán tar éis páirt a ghlacadh sa 

Dioplóma Iarchéime i gCeannaireacht Scoile, clár foghlama cumaiscthe 18 mí, a bhronnann 

Ollscoil Luimnigh (UL), Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (OÉG) agus Coláiste na hOllscoile, Baile 

Átha Cliath (UCD) i gcomhpháirt. Tá sé d’aidhm ag an dioplóma iarchéime leibhéal a naoi seo 

scileanna ceannaireachta a fhorbairt i measc ábhair múinteoirí. Agus an méid seo á scríobh, tá 

an Roinn ag obair leis an LCS chun níos mó comhleanúnachais a chinntiú maidir leis an gcaoi a 

dtacaítear le ceannairí scoile nuacheaptha. 

 

Neartaigh athbhunú na bpostanna freagrachta na struchtúir le haghaidh tarmligean agus 
le ceannaireacht a leithdháileadh agus a chomhroinnt.   
 

Áiríodh in Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2016-2019 gníomh sonrach chun na struchtúir 

ceannaireachta agus lárbhainistíochta agus na feidhmeanna a dhéanann sealbhóirí post 

freagrachta a athrú i scoileanna. Cuireadh tús le hathbhunú na bpostanna freagrachta 

lárbhainistíochta i scoileanna in 2018. Le Ciorclán 0070/2018 (bunscoileanna) agus Ciorclán 

0003/2018 (iarbhunscoileanna) tugadh isteach bearta áirithe ar mhaithe le struchtúir 

cheannaireachta agus bhainistíochta a neartú. Ina measc seo bhí creat ceannaireachta agus 

bainistíochta a leagan amach do phoist freagrachta.  

 

Neartaigh cur i bhfeidhm an chiorclán ceannaireachta agus bainistíochta struchtúir chun róil 

agus freagrachtaí a tharmligean chun freastal ar riachtanais agus tosaíochtaí athraitheacha na 

scoileanna. In éineacht leis an gcreat Ag Breathnú ar Ár Scoil 2016 agus an próiseas FMS, thug 

sé cumhacht do cheannairí scoile cleachtas reatha a scrúdú agus a athbhreithniú, freagracht 

chomhchoiteann / chomhroinnte a ghlacadh, díriú ar theagasc agus ar fhoghlaim, spriocanna 

feabhsúcháin a leagan síos agus gníomhaíochtaí feabhsúcháin a chur i bhfeidhm agus 

monatóireacht a dhéanamh orthu. Le chéile, thug na leasuithe seo deis chun ceannaireacht a 

mhúnlú ar bhealaí nua a léirigh an dea-chleachtas is fearr agus a thug aghaidh ar riachtanais 

na scoileanna. 

 

Tá an Grúpa Oibre um Cheannaireacht Scoileanna ag obair d’fhonn a chinntiú go 
ndéantar cleachtais cheannaireachta barrmhaithe a fhorbairt agus a chothú ina 
scoileanna. 
 

Ó 2014 i leith, tá an Roinn ag díriú go domhain ar shaincheist an rialachais, na ceannaireachta 

agus na socruithe bainistíochta i scoileanna. Tá an Grúpa Oibre um Cheannaireacht Scoile 

(GOCS) bunaithe aige ar a bhfuil príomhoifigigh ó raon rannóga laistigh den Roinn a mbíonn 

cruinnithe acu go rialta le heagraíochtaí ceannaireachta scoile agus le comhlachtaí 

bainistíochta scoile. Tá an GOCS dírithe ar oibriú lena chinntiú go bhforbraítear agus go 

gcothaítear cleachtais cheannaireachta barrmhaithe inár scoileanna agus ar mholtaí a 

bhaineann le ceannaireacht scoile a ullmhú le breithniú ag Bord Bainistíochta na Roinne. 

Díríodh go leor den rannpháirtíocht idir eagraíochtaí ceannaireachta scoile agus an GOCS ar 

mhéid an ualaigh a bhaineann le ról an phríomhoide in ainneoin na hinfheistíochta i bpoist na 

https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/c49471-none/
https://www.gov.ie/ga/ciorclan/e5fc17b7421547f79a5a9256f077b6b1/
https://www.gov.ie/ga/ciorclan/d8cebbcb492b43cab7bf757380964410/
https://www.gov.ie/ga/ciorclan/d8cebbcb492b43cab7bf757380964410/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d1884a-none/
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meáncheannaireachta a athbhunú agus na gcumhachtaí méadaithe chun róil agus freagrachtaí 

a tharmligean thar cheannairí meánacha. Chuige sin, tá sé de dhualgas ar an gcóras ina 

iomláine a chinntiú go bhfuil an soláthar atá déanta go dtí seo ag obair go héifeachtach. Tá sé 

seo fíor go háirithe i bhfianaise infheistíocht shuntasach na Roinne chun tacú le ceannaireacht 

scoile. 

 

8.4 Rialachas agus bainistíocht i scoileanna  
 

8.4.1 Struchtúir rialachais reatha i scoileanna 

 

Faoin Acht Oideachais 1998, ní mór do phatrún na scoile, nuair is indéanta, bord bainistíochta a 

cheapadh a dhéanann bainistíocht ar an scoil ag an leibhéal áitiúil. D’fhonn a chinntiú go 

ndéantar bainistíocht ar scoil aitheanta i spiorad na comhpháirtíochta, ní mór don bhord a 

bheith ionadaíoch do leasanna na múinteoirí, na dtuismitheoirí, an phobail agus an phatrúin. Is 

é príomhaidhm bhord bainistíochta a chinntiú go ndéantar an scoil a bhainistiú ar bhealach a 

sholáthraíonn an t-oideachas is fearr is féidir do gach foghlaimeoir.  

 

Déanann an bord bainistiú ar an scoil thar ceann an phatrúin agus tá sé cuntasach don phatrún 

agus don Aire. Bíonn an príomhoide freagrach as bainistíocht laethúil na scoile, lena n-áirítear 

treoir agus stiúradh na múinteoirí agus fhoireann eile na scoile. I mbunscoileanna, scoileanna 

speisialta agus iar-bhunscoileanna, feidhmíonn an bord bainistíochta mar aonán dleathach ar 

leith agus ní mór dó a scoil féin a bhainistiú de réir dualgais agus feidhmeanna an bhord 

bainistíochta mar atá leagtha amach san Acht Oideachais 1998, agus de réir fhorálacha 

Lámhleabhar Rialachais na mBunscoileanna 2019-2013 agus na nAirteagal Bainistíochta mar is 

cuí. 

 

Sna bunscoileanna pobail, bíonn freagracht fhoriomlán an rialachais ar an BOO. Tá bord 

bainistíochta ag gach bunscoil pobail atá freagrach as pleanáil fhoriomlán straitéiseach agus 

forbairt bheartais don scoil. Ar nós scoileanna eile, tá ionadaíocht ar an mbord ó thuismitheoirí, 

ó na múinteoirí, ón bpobal, ón bpatrún agus ón bpríomhoide. 

 

8.4.2 Cáilíocht an rialachais i scoileanna 

 

Fuarthas go raibh boird éifeachtacha eolach, go ndearna siad cumarsáid éifeachtúil, 
agus gur léirigh siad tiomantas soiléir i leith cháilíocht an tsoláthair d’fhoghlaimeoirí a 
fheabhsú. D’fhéadfaí forbairt a dhéanamh ar obair mhionlach shuntasach de na boird, 
áfach 
 

Bhí feidhmíocht an bhoird go maith nó an-mhaith i 79% de na bunscoileanna agus na 

scoileanna speisialta agus in 80% de na hiar-bhunscoileanna a ndearnadh cigireacht orthu idir 

Meán Fómhair 2016 agus Nollaig 2020 (Tábla 8.6). Bhí cumas feabhsúcháin le feiceáil sa 21% 

eile de na bunscoileanna agus de na scoileanna speisialta agus in 20% de na hiar-

bhunscoileanna. 

 

I mbunscoileanna, scoileanna speisialta agus in iar-bhunscoileanna inar thuairiscigh na cigirí go 

raibh struchtúir bainistíochta éifeachtach, bhí róil chomhaltaí an bhoird sainmhínithe go soiléir, 

agus comhlíonadh freagrachtaí go héifeachtúil agus go díograiseach. Léirigh comhaltaí boird 

réimse leathan saineolais agus tiomantas maith i leith cháilíocht an oideachais a sholáthraítear 

https://www.irishstatutebook.ie/eli/1998/act/51/enacted/en/html
https://www.irishstatutebook.ie/eli/1998/act/51/enacted/en/print.html
https://assets.gov.ie/34186/dcc166e5cda54221af185acebbc0ec29.pdf
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a bhreisiú agus a fheabhsú. Bhí na comhaltaí eolach ar chleachtais, ar bheartais agus ar 

ghnóthachtáil na bhfoghlaimeoirí sa scoil.  

 

Nuair a bhí acmhainn feabhais luaite, comhairlíodh de ghnáth do bhoird scoileanna teagasc, 

foghlaim agus ábhair a bhaineann le ghnóthachtáil an fhoghlaimeora a mheas ar leibhéal scoile 

uile ar bhonn níos rialta. I moltaí rinneadh tagairt don ngá atá le cumarsáid le páirtithe 

leasmhara, go háirithe tuismitheoirí, a neartú, maidir le tosaíochtaí a phleanáil agus a fhorbairt 

agus le cinntiú go mbíonn gach gné den bheartas agus den chleachtas ag comhlíonadh na 

gciorclán, na reachtaíochta agus na gcáipéisí treorach go hiomlán. Cuirfear fáilte roimh an 

mBille Oideachais (Cairt), agus na treoracha a ghabhann léi, arbh é a phríomhaidhm an t-

idirghabháil idir scoileanna agus mic léinn agus a dtuismitheoirí a fheabhsú.  

 

Tábla 8.6: Cáilíocht fheidhmiú na mbord bainistíochta i meastóireacht scoile uile i mbunscoileanna agus i 

scoileanna speisialta, agus in iar-bhunscoileanna: Meán Fómhair 2016 - Nollaig 2020 

 Feidhmiú an bhoird bhainistíochta 

 Bunscoileanna agus 

scoileanna speisialta* 

Iar-bhunscoileanna 

An-mhaith 44.0% 37.0% 

Go maith 34.7% 43.1% 

Sásúil 9.3% 13.5% 

Measartha 8.0% 5.3% 

Lag 4.0% 1.1% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

* meastóireacht déanta mar chuid de Mheastóíreacht Scoile Uile (Leasaithe) i mbunsoileanna agus i scoileanna 

speisialta amháin 

 

Thug torthaí cigireachta le fios nár mhór gnéithe de bheartas agus de nósanna imeachta 
scoile a fhorbairt  
 

Le feidhmiú go héifeachtach, ní mór beartais agus nósanna soiléire imeachta a bheith ag 

scoileanna mar threoir do phróisis ó lá go lá. Sonraítear san Acht Oideachais 1998 go bhfuil sé 

de fhreagracht ar gach bord bainistíochta socrú a dhéanamh chun plean scoile a ullmhú agus a 

chinntiú go ndéantar athbhreithniú rialta air agus é a nuashonrú. 

 

Measadh go raibh beartais agus nósanna imeachtaí scoile á gcur i bhfeidhm go héifeachtach in 

79% de na bunscoileanna agus in 74% de na hiar-bhunscoileanna ar tugadh cuairt orthu le linn 

meastóireachtaí scoile uile fógraithe sa tréimhse Meán Fómhair 2016 go Deireadh Fómhair 

2020 (Tábla 8.7). Measadh go raibh rannpháirtíocht níos lú ná go maith in 21% de na 

bunscoileanna eile agus in 26% de na hiar-bhunscoileanna. I dtuarascálacha cigireachta le linn 

na tréimhse seo, bhain na moltaí is minice le hathbhreithniú tráthúil agus/nó daingniú beartas, 

agus leis an ngá lena chinntiú go raibh gach gné den bheartas agus den chleachtas ag 

comhlíonadh ciorcláin ábhartha na Roinne go hiomlán. 

  

https://www.oireachtas.ie/ga/bills/bill/2019/67/
https://www.irishstatutebook.ie/eli/1998/act/51/enacted/en/html
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Tábla 8.7: Cáilíocht bheartais agus nósanna imeachta ionscoile i meastóireachtaí scoile uile i mbunscoileanna 

agus i scoileanna speisialta, agus in iar-bhunscoileanna: Meán Fómhair 2016 - Nollaig 2020 

 Beartas/Nós Imeachta Scoile 

 Bunscoileanna agus 

scoileanna speisialta 

Iar-bhunscoileanna 

An-mhaith 38.1% 34.9% 

Go maith 41.1% 39.1% 

Sásúil 14.9% 18.5% 

Measartha 4.9% 7.5% 

Lag 1.0% 0.0% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn OIdeachais 

 

Bhí rath ar na boird agus pleananna freagartha COVID-19 á gcur i bhfeidhm acu  
 

Le linn COVID-19 b’éigean do gach scoil agus ionad oideachais Plean Freagartha COVID-19 a 

thiomsú. Ba faoi na Boird/BOO agus bainistíocht na scoile a bhí sé an Plean agus na bearta 

gaolmhara um ionfhabhtú a chosc agus rialú a fhorbairt, a nuashonrú agus a fheidhmiú. Bhí an 

rath a bhí ar an seachadadh seo le feiceáil sna torthaí dearfa a cinneadh sna cuairteanna a 

rinne an Chigireacht le tacú le soláthar sábháilte na scolaíochta.  

 

Bhí bainistiú éifeachtach á dhéanamh ag formhór na scoileanna ar acmhainní  
 

Ceanglaítear ar gach bord bainistíochta in éineacht leis an bpríomhoide monatóireacht a 

dhéanamh ar úsáid buiséid, pearsanra agus acmhainní eile lena chinntiú go bhfuil siad ag 

réiteach go dlúth le tosaíochtaí foghlama sainaitheanta agus le plean straitéiseach na scoile. I 

gcigireachtaí fógraithe a rinneadh i mbunscoileanna sa téimhse Meán Fómhair 2016 go Nollaig 

2020, cinneadh go raibh bainistiú na n-acmhainní140 go maith nó an-mhaith in 89% de na 

scoileanna (Tábla 8.8). San 11% scoileanna eile, luadh go bhféadfaí feabhas a dhéanamh, lena 

n-áirítear 9% de scoileanna nach raibh an cleachtas ach sásúil. Bhí an toradh mar an gcéanna 

ag leibhéal na hiarbhunscoile, áit ar cinneadh go raibh bainistiú acmhainní go maith nó an-

mhaith in 82% de na scoileanna. San 18% scoileanna eile, luadh go bhféadfaí feabhas a 

dhéanamh, lena n-áirítear 14% de scoileanna nach raibh an cleachtas ach sásúil iontu. 

  

                                                  

 

140 Tá meastóireacht bhainistiú na n-acmhainní ag cigirí bunaithe ar an gcaighdeán a leanas maidir leis an réimse 
ceannaireachta agus bainistíochta in Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016: Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna agus Ag 
Breathnú ar an Scoil Againne 2016: Creat Cáilíochta d’Iar-bhunscoileanna:  ‘Déanann an bord bainistíochta agus an 
príomhoide bainistiú ar acmhainní daonna, fisiciúla agus airgeadais na scoile d’fhonn eagraíocht foghlama a chruthú agus a 
chothabháil’.  
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Tábla 8.8: Cáilíocht bhainistiú acmhainní i meastóireachtaí scoile uile i mbunscoileanna agus i scoileanna 

speisialta agus in iar-bhunscoileanna: Meán Fómhair 2016 - Nollaig 2020 

 Bainistíocht ar acmhainní 

 Bunscoileanna agus 

scoileanna speisialta 

Iar-bhunscoileanna 

An-mhaith 50.0% 43.8% 

Go maith 38.7% 38.4% 

Sásúil 8.5% 13.9% 

Measartha 2.8% 3.9% 

Lag 0.0% 0.0% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

8.4.3  Maoirseacht ar theagasc agus ar fhoghlaim 

 
Chuaigh an Chigireacht i dteagmháil  le comhlachtaí agus boird bhainistíochta maidir le 
rialachas agus maoirseacht teagaisc agus foghlama  
 
Rinne an Chigireacht teagmháil le comhlachtaí agus boird bhainistíochta maidir le rialachas 
agus maoirseacht teagaisc agus foghlama. Tugann faisnéis a d’eascair as cigireachtaí, ach go 
príomha as cigireachtaí DEIS, le tuiscint go dteastaíonn tacaíochtaí breise ó go leor boird chun 
a bhfeidhm mhaoirseachta ar theagasc agus ar fhoghlaim i scoileanna a chomhlíonadh. Maidir 
leis sin, tá tús curtha ag an gCigireacht le hidirghabháil le roinnt BOOanna chun ionchuir a 
sholáthar do ghrúpaí boird bainistíochta maidir le maoirseacht a dhéanamh ar phleanáil 
gníomhaíochta DEIS don phróiseas feabhsúcháin. Táthar ag súil go leanfaidh an teagmháil seo 
ar aghaidh agus go leathnóidh sé go dtí go mbeidh sé ag obair le comhlachtaí bainistíochta eile 
ar leibhéal bunscoile agus iar-bhunscoile.  

 

Bíonn an Chigireacht i dteagmháil freisin le Comhlachtaí Bainistíochta agus eagraíochtaí 

ceannaireachta gairmiúla mar chuid dá cuid oibre ar Ghrúpa Oibre Ceannaireachta Scoile 

(GOCS) na Roinne, a bhfuil cur síos air in Alt 8.3.4 den chaibidil seo.   

 

8.4.4  Inbhuanaitheacht na struchtúr rialachais 

 
Mar gheall ar a nádúr deonach, d’fhéadfadh easpa inniúlachta a bheith ar bhoird maidir 
leis na dualgais thábhachtacha a bhíonn orthu 
 

In ainneoin gur bhoird dheonacha iad, bíonn freagrachtaí tábhachtacha faoina gcúraim. Tá 
fianaise ann, áfach, go bhféadfadh sé nach bhfuil inniúlacht leordhóthanach ag boird dheonach 
tabhairt faoi na freagrachtaí a théann le scoil a bhainistiú i saol an lae inniu. Tá athruithe i ndlí 
fostaíochta, bainistíocht airgeadais, rialacháin sláinte agus sábháilteachta, nósanna imeachta 
leasaithe um chosaint leanaí, agus an t-easpa fáis i maoiniú caipitíochta ag cur ualaí breise ar 
bhoird. Féadann sé a bheith deacair do bhaill na mbord go leor ama a chaitheamh le plé leis an 
raon dualgais a bhaineann lena ról. Tá bearta áirithe curtha ar bun le tabhairt faoi chuid de na 
saincheisteanna atá ag boird, lena n-áirítear soláthar oiliúna ag patrúin agus comhlachtaí 
bainistíochta le tacaíocht mhaoinithe ón Roinn.  
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Níl nádúr deonach na socruithe rialachais do scoileanna inbhuanaithe 
 

Bíonn gach comhalta de bhord bainistíochta, seachas an príomhoide, ag freastal ar bhonn 

deonach. Is cuid ríthábhachtach de reáchtáil laethúil na scoileanna traidisiún an deonachais 

agus na rannpháirtíochta sibhialta seo. Mar sin féin, mar a aibhsíodh i dTuarascáil an 

Phríomhchigire (2016), tá gá fós le machnamh agus pleanáil ar leibhéal na Roinne chun cineál 

bainistíochta scoile níos inbhuanaithe a sholáthar, go háirithe i gcomhthéacs rialála agus 

beartais atá ag teacht chun cinn as a dtiocfaidh castacht mhéadaithe i mbainistíocht scoileanna 

agus méadú gaolmhar ar fhreagrachtaí na mbord. Maidir leis seo, tugtar deis luachmhar sa 

bhFóram Bunoideachais, a bunaíodh i mí Mheán Fómhair 2018 le tacú le pleanáil agus 

seicheamhú athruithe san earnáil bhunscoile. Tugann an fóram deis luachmhar le haghaidh 

comhairliúcháin ar an gcaoi a bhféadfaí na socruithe rialachais atá ann cheana a fhorbairt níos 

fearr.   

 

Tá struchtúir mhalartacha rialachais á bpíolótú le haghaidh scoileanna  
 

Tá tionscadal píolótach don struchtúr rialachais ar bun le haghaidh bunscoileanna ó 2015. 

Ceadaíonn an tionscadal píolóta seo do dhá scoil atá faoin bpatrúnacht chéanna socrú 

comhroinnte rialachais a fheidhmiú, faoi réir chomhaontú an phatrúin. Is é buntáiste shocrú 

comhroinnte rialachas go mbíonn an grúpa céanna daoine ag bainistiú na saincheisteanna a 

thagann chun cinn sa dá scoil ar bhealach comhleanúnach. Is buntáiste é go háirithe do phobail 

scoileanna beaga mar a bhféadfadh sé a bheith deacair líon leordhóthanach daoine a ainmniú 

le glacadh leis na freagrachtaí suntasacha a bhaineann le ballraíocht ar bhord. Sa téarma 

ceithre bliana ó Shamhain 2019 go Samhain 2023, féadfaidh a lán scoileanna leanúint ar 

aghaidh ag feidhmiú an tsocraithe seo ar bhonn deonach píolótach. Níor bhain ach fíorbheagán 

scoileanna leas as rialachas comhroinnte le linn tréimhse na tuarascála seo áfach.  

 

D’fhonn soláthar a dhéanamh do bhainistíocht scoile níos inbhunaithe, ní mór scoileanna níos 

lú a spreagadh le socruithe rialachais chomhroinnte a bhunú. Ba chóir píolótú a dhéanamh ar 

shocruithe malartacha eile in áit na bainistíochta reatha scoile, agus is ceart don Roinn agus do 

pháirtithe éagsúla an oideachais na himpleachtaí a eascraíonn astu a mheas go cúramach.  

 

Níl moltaí um chuíchóiriú na struchtúr rialachais do scoileanna atá nasctha le hionaid 
choinneála leanaí (ICL) agus ionaid chúraim speisialta (ICS) curtha chun cinn. 
 

I dTuarascáil an Phríomhchigire (2016), aibhsíodh cosúlachtaí idir an cohórt de mhic léinn ag 

freastal ar ionaid choinneála leanaí (ICL) agus ionaid chúram speisialta (ICS) agus scoláirí sna 

Tionscadail Chomhchaidrimh don Ógra (YEP) agus Ionaid Ógtheagmhála. Luadh go bhfuil gá le 

struchtúr níos éifeachtaí rialachais agus bainistíochta sna scoileanna seo. Aithníodh freisin gur 

gá d'aon chuíchóiriú de na struchtúir bhainistíochta sna scoileanna ag ICL agus ICS sa 

todhchaí na scoileanna YEP a chur san áireamh chomh maith leis na hIonaid Ógtheagmhála.  

 

Níor cuireadh na moltaí i dtuarascáil an Phríomhchigire chun cinn le linn na tréimhse a 

dtagraítear di sa tuarascáil seo. Tháinig roinnt scoileanna atá nasctha le ICL agus ICS faoi 

scáth na mBord Oideachais agus Oiliúna áitiúla (BOO) a raibh ról rialachais acu do na hIonaid 

Ógtheagmhála áfach. Táthar ag súil go gcabhróidh na socruithe rialachais leasaithe seo leis an 

gcuíchóiriú atá riachtanach ar struchtúir bhainistíochta sna scoileanna seo.  

 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/1b90ce-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/1b90ce-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/1b90ce-none/
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8.4.5 Neamhspleáchas scoile 

 
Tugadh faoi ghnéithe áirithe de na hathruithe maidir le féinriar scoileanna mar atá 
beartaithe sa Chlár Rialtais 2011-2016 
 

Moladh sa Chlár Rialtais 2011-2016 maidir le féinriar scoileanna141 go ndéanfaí athruithe ar 

ghnéithe éitis, rialachais, foirne, buiséid agus curaclaim. Chonacthas dul chun áirithe maidir le 

tabhairt faoi na hathruithe seo sa tréimhse a dtagraítear di sa tuarascáil seo.  

 

Cheadaigh forbairt thábhachtach maidir le féinriar scoileanna do rogha na dtuismitheoirí agus 

na gcaomhnóirí ról níos suntasaí a imirt i leith phatrúnacht bhunscoileanna agus iar-

bhunscoileanna nua a dheimhniú nuair a bhíonn siad ag teastáil ar chúiseanna 

deimeagrafacha. Ina leithéid de chásanna, bíonn roghanna tuismitheoirí, mar aon le hanailís ar 

an soláthar atá ann cheana sna ceantair ábhartha, mar bhonn eolais do chinntí faoi phátrúnacht 

na scoileanna nua. Forbraíodh Córas Phróiseas Patrúnachta ar Líne (CPPL) in 2018 le ceadú 

do thuismitheoirí rochtain a fháil ar fhaisnéis oibiachtúil maidir leis na roghanna patrúnachta go 

léir atá ar fáil le haghaidh scoileanna nua. Tá an próiseas Athchumrú Scoileanna don 

Éagsúlacht,  a fhéachann le scoileanna atá ann cheana a aistriú ó phátrúin sainchreidmheacha 

go pátrúin ilchreidmheacha mar fhreagairt ar mhianta teaghlaigh áitiúla, dírithe ar sheachadadh 

scoileanna ilchreidmheacha ar fud na tíre a luathú agus rogha níos fearr a sholáthar do 

thuismitheoirí, go háirithe i gceantair nach dócha go mbunófar scoileanna nua iontu. 

Bhí tabhairt isteach an tsamhail leithdháilte Múinteoirí Oideachais Speisialta i mbunscoileanna 

agus in iar-bhunscoileanna i mí Eanáir 2017 suntasach maidir le neamhspleáchas scoile a chur 

chun cinn. Rinneadh múinteoirí a leithdháileadh ar scoileanna faoin tsamhail nua seo ar bhonn 

riachtanais phróifílithe oideachais gach scoile. Ceann de phríomhphrionsabail na samhla seo is 

ea gur chóir go mbeadh an leibhéal is airde tacaíochta ar fáil do na leanaí a bhfuil an leibhéal is 

mó riachtanais acu sa scoil. Maidir leis sin, le baint amach diagnóis fhoirmeáilte mar riachtanas 

féadfaidh scoileanna a gcuid acmhainní a leithdháileadh le haird ar an bprionsabal seo. In 

éineacht leis an bhféinrial seo bhí freagracht níos mó ar bhoird bainistíochta a chinntiú go 

mbíonn an tráthchlár agus cleachtais eile ag teacht le téarmaí chiorcláin na Roinne a rialaíonn 

an cleachtas sa réimse seo.  

 

Leis an bhféinriar a fhaigheann scoileanna trína ranpháirtíocht sa Chiste Barr Feabhais do 

Scoileanna (CBF) léírítear go raibh ag gluaiseacht i dtreo fhéinriar níos mó.  Bhí an togra seo. a 

tiomsaíodh in 2017, dírithe go príomha ar scoileanna atá rannpháirteach sa togra DEIS. Ba í 

seo an chéad uair ar tugadh maoiniú do scoileanna le hobair le chéile ar réitigh nuálacha ar 

dhúshláin a bhí aitheanta go háitiúil agus ar tugadh an tsaoirse dóibh chun triail a bhaint as cur 

chuige nua agus bealaí nua teagaisc. Cuireann CBF ar chumas cheannairí scoile comhoibriú ar 

smaointe bunaithe ar a dtaithí áitiúil agus a léargas uathúil.  

  

I rith an ama seo cuireadh coincheapa féinriar agus gníomhaireachta do mhúinteoirí chun cinn 

in athfhorbairt an churaclaim, spreagadh gníomhaireacht bhreise foghlaimeora agus cuireadh 

breis béime ar nuálaíocht142 agus ar fhoghlaim neamhspleách. Bhí níos mó féinriair agus 

                                                  

 

141 Ciallaíonn féinriar scoile dílárú na cinnteoireachta chuig scoileanna. Le méadú ar fhéinriar na scoileanna go ginearálta 
tugtar níos mó cinnteoireachta do scoileanna. Is féidir leis/le scoileanna a chumasú lena gcinntí féin a dhéanamh maidir le 
gnéithe dá bhfeidhmiú agus dá gcuid oibre. Is féidir le tuismitheoirí, patrúin, pobail, nó cumasc níos seo uile, a bheith 
rannpháirteach agus guth níos mó a bheith acu i bhfeidhmiú agus in obair na scoileanna. An Roinn Oideachais agus 
Scileanna (2015) Féinriar Scoileanna a Chur chun Cinn i gCóras Scoileanna na hÉireann.   
142 Tagraíonn gníomhú foghlaimeora don mhothú úinéireachta agus rialaithe a bhíonn ag foghlaimeoirí ar a bhfoghlaim féin. 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/f50653-none/
https://patronage.education.gov.ie/
https://www.gov.ie/ga/ciorclan/1515898789ab488d9cd6cf11828df875/
https://www.gov.ie/ga/ciorclan/dea951d3f4b64727be51522d2a0aeeb3/
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tacaíochta do chleachtóirí agus do mhúinteoirí le feiceáil i bhforbairt na sonraíochtaí nua 

curaclaim, ar nós Curaclam Teangacha na Bunscoile agus na sonraíochtaí nua le haghaidh 

réimse ábhar sa tSraith Shóisearach, agus fás na dtacar uirlisí ar líne.  

 

 

8.5 Pátrúnacht 
 

Cé go bhfuil an córas oideachais á mhaoiniú ag an stát, tá tromlach na scoileanna in 

úinéireacht agus faoi bhainistíocht eagraíochtaí príobháideacha. Cé gurb í an Roinn a 

cheadaíonn postanna múinteoireachta agus a íocann tuarastail na múinteoirí, is é an bord 

bainistíochta fostóir na múinteoirí i scoil. 

 

Tá réimse de shamhlacha patrúnachta i bhfeidhm 
 

Cé go ndéanann an Stáit foráil le haghaidh oideachais saor in aisce, bíonn na scoileanna 

bunaithe ag patrúin a dhéanann sainmhíniú ar éiteas na scoile agus a cheapann an bord 

bainistíochta chun an scoil a reáchtáil ó lá go lá. Tá freagrachtaí an phatrúin leagtha amach sa 

dlí faoin Acht Oideachais 1998. Tá réimse de shamhlacha patrúnachta i bhfeidhm i 

mbunscoileanna, i scoileanna speisialta agus in iar-bhunscoileanna.  

Ag leibhéal na bunscoile, rangaíonn an Roinn Oideachais scoileanna faoi láthair mar a leanas: 

sainchreidmheach, idirchreidmheach agus ilchreidmheach, ag cur oideachais ar fáil trí mheán 

an Bhéarla nó na Gaeilge. 

Fíor 8.1: Samhlacha de phatrúnacht scoile 

  

 

Laistigh de na samhlacha thuas de phatrúnacht scoile, tá ceithre shamhail de sholáthar iar-

bhunscoile: Meánscoil Dheonach, Gairmscoil (lena n-áirítear Coláistí Pobail), scoileanna Pobail 

agus Cuimsitheacha, iad go léir á maoiniú ag an Roinn. Laistigh den gceithre earnáil, tá roinnt 

éagsúlachta mar go bhfuil cineálacha áirithe scoileanna oiriúnaithe do chúinsí áitiúla, mar 

shampla, d'fhonn freastal ar chomhdhéanamh creidimh phobail ar leith. 

  

Sainchreidmheach

•Bíonn scoil 
shainchreidmheach faoi 
phatrúnacht phobal 
creidimh amháin.

Idirchreidmheach

•Bíonn scoil 
idirchreidmheach faoi 
phatrúnacht iontaobhais de 
níos mó ná pobal creidimh 
amháin.

Ilchreidmheach

•Rangaítear dhá chineál 
bunscoile mar 
ilchreidmheach:

• scoileanna nach 
soláthraíonn oideachas 
creidimh mar fhoirmiú, le 
linn an lá scoile, ach a 
sholáthraíonn oideachas 
maidir le reiligiún agus 
creideamh.

• scoileanna a 
sholáthaíonn oideachas 
maidir le creidimh agus a 
sholáthraíonn roinnt 
foirmiú creidimh do 
shainchreidimh éagsúla

https://www.curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Primary-Language/
https://www.irishstatutebook.ie/eli/1998/act/51/enacted/en/html
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Figiúr 8.2: Samhlacha de sholáthar iar-bhunscoile 

 

 

 

Tá formhór na scoileanna faoi phatrúnacht ag sainchreidimh reiligiúnda 
 

Is le sainchreidimh reiligiúnda tromlach mór na mbunscoileanna in Éirinn, agus tá siad faoina 

bpatrúnacht sin. In 2020, scoileanna sainchreidmheacha ba ea 94% den 3,102 bunscoileanna, 

agus 89% faoi phatrúnacht na hEaglaise Caitlicí (Tábla 8.9). Ag an leibhéal iar-bhunscoile, 

bíonn meánscoileanna deonacha, pobalscoileanna agus scoileanna cuimsitheacha 

sainchreidmheach de ghnáth, agus bíonn gairmscoileanna agus coláistí pobail 

idirchreidmheach. In 2020, bhí 50% den 730 iar-bhunscoileanna sainchreidmheach (47% 

Caitliceacha agus 3% Protastúnach); agus bhí 49% ilchreidmheach (Tábla 8.10). 

  

Meánscoileanna deonacha

• Is iar-bhunscoileanna faoi úinéireacht agus 
faoi bhainistíocht phríobháideach iad 
meánscoileanna deonacha, agus de ghnáth 
bíonn siad faoi phátrúnacht chomhlachta 
aonair amhail pobal creidimh, iontaobhas 
carthanachta, nó comhlacht carthanachta 
príobháideach. Tá na scoileanna seo á rialú 
níos mó agus níos mó ag iontaobhais scoile 
(atá ag glacadh áit na n-ord creidimh).

Gairmscoileanna (lena n-áirítear coláistí pobail)

•Déanann Boird Oideachais agus Oiliúna 
(BOO) gairmscoileanna a riar. Tá dhá 
ghrúpáil scoileanna san earnáil BOO: 
gairmscoileanna traidisiúnta atá 
neamhchreidmheach ina struchtúir 
rialachais agus coláistí ainmnithe pobail ar 
oiriúnú iad den ghairmscoil thraidisiúnta a 
tháinig chun cinn sna 1960í mar chuid 
d’aidhm an Rialtais oideachas uilíoch dara 
leibhéil a sholáthar.

Scoileanna cuimsitheacha

•Bíonn scoileanna cuimsitheacha 
á mbainistiú ag bord bainistíochta, atá 
ionadaíoch ar an údarás creidimh ábhartha, 
an BOO áitiúil agus an tAire Oideachais. 
Bíonn an bord ceaptha ag an Aire.

Pobalscoileanna

•Bíonn pobalscoileanna á mbainistiú ag boird 
bhainistíochta atá ionadaíoch ar leasanna 
áitiúla. I gcás pobalscoileanna, bíonn an 
réadmhaoin i seilbh iontaobhaithe don Aire 
agus meastar iad a bheith ina bpatrún faoin 
Acht Oideachais.
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Tábla 8.9: Bunscoileanna príomhshrutha de réir éitis: 2016-2020 

 Caitliceach Eaglais na 

hÉireann 

Il-chreidmheach/ 

Idirchreidmheach143 

Eile Iomlán 

2020 2,756 171 159 21 3,107 

2019 2,760 172 153 21 3,106 

2018 2,776 173 136 21 3,106 

2017 2,785 174 132 20 3,111 

2016 2,794 175 126 20 3,115 

Foinse: Rannóg na Staitisticí, An Roinn Oideachais. 

 

Tábla 8.10: Iar-bhunscoileanna príomhshrutha de réir éitis: 2016-2020 

 Caitliceach Eaglais na 

hÉireann 

Il-chreidmheach 

/Idirchreidmheach144 

Eile Iomlán 

2020 344 22 359 5 730 

2019 344 22 352 5 723 

2018 346 22 349 5 722 

2017 345 23 343 4 715 

2016 344 23 340 4 711 

Foinse: Rannóg na Staitisticí, An Roinn Oideachais 

 
Tá an próiseas Athchumrú Scoileanna don Éagsúlacht ag athrú próifíl pátrúnachta na 
scoileanna 
 

Tá an tsochaí athraithe go mear le blianta beaga anuas agus cuimsíonn sí teaghlaigh de 

mhórán náisiúnachtaí, reiligiún agus creideamh anois. Tá forbairt tagtha ar an reachtaíocht 

oideachais chomh maith. Ó thosú ailt áirithe den Acht Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna) 

2018, ó mhí Dheireadh Fómhair 2018 tá sé toirmiscthe ar scoileanna creideamh a úsáid mar 

chritéir roghnaithe in iontráil do scoileanna. Ach, mar atá imlínithe san Acht agus i gCiorclán 

0007/2020, tá cosaint sa bhforáil seo lena chinntiú gur féidir le leanbh a bhfuil creideamh 

mionlaigh aige teacht ar scoil dá gcreideamh.  

Cé go gcuireann scoileanna (sainchreidmheacha, ilchreidmheacha, agus idirchreidmheacha) 

fáilte roimh leanaí agus daoine óga de gach creideamh agus gan creideamh, is léir gur gá 

ilghnéitheacht na patrúnachta a mhéadú le freagairt go hiomlán do riachtanais athraithe na 

sochaí. 

 

Thiomsaigh an Rialtas an próiseas athchumrú scoileanna ar son na héagsúlachta in 2017 

d’fhonn níos mó scoileanna ilchreidmheacha a sholáthar. Tá an Rialtas tiomanta don sprioc de 

400 bunscoil ilchreidmheach ar a laghad faoin mbliain 2030, d’fhonn rogha na dtuismitheoirí a 

fheabhsú.  Cé go mbeidh scoileanna nua ann le freastal ar chuid den fhoráil seo, ní mór 

scoileanna atá faoi phatrúnacht reiligiúnda faoi láthair a aistriú chomh maith chun an sprioc seo 

                                                  

 

143 Tá scoil neamh-shainchreidmheach amháin áirithe sna sonraí le haghaidh bunscoileanna il/idir-chreidmheacha. 
144 Tá scoil neamh-shainchreidmheach amháin áirithe sna sonraí le haghaidh iar-bhunscoileanna il/idir-chreidmheacha. 

https://www.irishstatutebook.ie/eli/2018/act/14/enacted/en/html
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2018/act/14/enacted/en/html
https://www.gov.ie/ga/ciorclan/1d7ce9-none/
https://www.gov.ie/ga/ciorclan/1d7ce9-none/
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a bhaint amach. Tá fianaise ann go bhfuil dul chun cinn déanta. Tá líon na mbunscoileanna 

ilchreidmheacha nó idirchreidmheacha beagnach dúbailte, ó 85 in 2011145 go 159 (as 3107 san 

iomlán) in 2020 (Tábla 8.9). As 730 iar-bhunscoil in 2020, bhí beagnach a leath (359 san 

iomlán) ilchreidmheach nó idirchreidmheach (Tábla 8.10).  

 

Le riar ar na traidisiúin agus na reiligiúin éagsúla ar fad as a dtagann daltaí/scoláirí, is léir go 

gcaithfidh an córas pátrúnachta scoile leanúint ag forbairt.  

 

8.6 Comhlachtaí bainistíochta 
 

Tá raon comhlachtaí bainistíochta náisiúnta i bhfeidhm ar fud na n-earnálacha bunscoile agus 

iar-bhunscoile a sholáthraíonn faisnéis, comhairle, tacaíocht agus ábhar acmhainní do bhaill an 

bhoird bainistíochta sna scoileanna atá faoina scáth. Go hiondúil tacaíonn na comhlachtaí 

bainistíochta atá liostaithe i bhFigiúr 8.3 le bainistíocht scoileanna ar bhonn éitis creidimh nó 

teanga.  

 

Figiúr 8.3: Comhlachtaí bainistíochta

 
 

 

Chomh maith leis na comhlachtaí bainistíochta atá luaite i bhFigiúr 8.3, soláthraíonn roinnt 

eagraíochtaí eile tacaíocht do bhainistíocht agus do cheannaireacht na scoileanna. Áirítear leo 

seo comhlachtaí gairmiúla do phríomhoidí agus do leas-phríomhoidí ar nós Líonra Phríomhoidí 

Bunscoileanna Éireann (IPPN) agus Cumann Náisiúnta na bPríomhoidí agus na Leas-

Phríomhoidí (NAPD) agus eagraíochtaí ar nós An Chomhairle Oideachais Gaeltachta agus 

Gaelscolaíochta agus Gaeloideachas a chuireann tacaíocht ar fáil don earnáil oideachais 

Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.  

 

                                                  

 

145 Foinse: Rannóg na Staitisticí, An Roinn Oideachais. 

Bunscoileanna

•Foras Pátrúnachta na 
Scoileanna Lán Ghaeilge 

•Ag Foghlaim le Chéile 

•Cumann Náisiúnta na mBord 
Bainistíochta san Oideachas 
Speisialta (CNBBOS) 

•Bord Bunoideachais na 
Muslamach (MPEB) 

•CBBC - Cumann Bainistíochta 
na mBunscoileanna 
Caitliceacha 

•Coláiste Oideachais Eaglais na 
hÉireann 

•Boird Oideachais agus Oiliúna 
Éireann (BOOÉ) 

Iar-bhunscoileanna

•Cumann na bPobalscoileanna 
& na Scoileanna Cuimsitheacha 
(ACCS) 

•Comhchomhlacht Bainistíochta 
(JMB)/ Cumann Bainistíochta 
na Meánscoileanna 
Caitliceacha (AMCSS) 
Rúnaireacht na 
Meánscoileanna 

•Boird Oideachais agus Oiliúna 
Éireann (BOOÉ) 
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Mar aitheantas ar an bhfreagracht atá curtha ag an Acht Oideachais 1998 ar bhoird 

bhainistíochta agus ar an timpeallacht ina gcaithfidh siad oibriú atá ag éirí níos casta, 

soláthraíonn an Roinn Oideachais maoiniú do chomhlachtaí bainistíochta scoile chun boird 

bhainistíochta a oiliúint agus a fhorbairt. Eagraíonn agus seachadann gach comhlacht 

bainistíochta oiliúint do bhoird bhainistíochta na scoileanna a ndéanann siad ionadaíocht ar a 

son. Tá an cúig croí-mhodúil comhdhéanta mar a leanas: 

 

• An Bord mar Aonán Corparáideach 

• Dlí na Fostaíochta 

• Bainistíocht Airgeadais 

• Saincheisteanna Dlí 

• Treoirlínte um Chosaint Leanaí. 

 

8.7 Príomhtheachtaireachtaí 
 

 Tháinig athrú de réir a chéile ar phróifíl phátrúnacht bunscoileanna agus iar-

bhunscoileanna idir Meán Fómhair 2016 agus Nollaig 2020; baineann dúshlán fós le 

nádúr deonach na mbord bainistíochta.  

 Taispeánann cinntí na cigireachta go bhfuil cleachtais chumarsáide shoiléire agus 

cultúir láidre comhoibrithe lárnach i scoileanna éifeachtacha ach go bhfuil tuilleadh 

forbartha le déanamh orthu i mionlach de na scoileanna. 

 Tá forbairt tagtha ar chleachtais féinmhachnaimh agus féinmheastóireachta; níl cuir 

chuige chórasacha bunaithe ná neadaithe go hiomlán fós ina lán scoileanna agus 

suíomhanna i ngach earnáil.  

 Déanann ceannairí agus bainisteoirí éifeachtacha cumarsáid mhaith agus léiríonn siad 

tiomantas láidir maidir le cáilíocht an tsoláthair d’fhoghlaimeoirí a fheabhsú.  

 

8.8 Ag breathnú chun tosaigh 
 

 Teastaíonn luas méadaithe maidir le pátrúnacht scoile a éagsúlú chun freagairt go 

hiomlán do riachtanais athraitheacha na sochaí agus don éileamh ar sholáthar 

oideachais nach bhfuil sainchreidmheach. 

 Is ceart struchtúir rialachais mhalartacha do scoileanna Stát-mhaoinithe a shaothrú go 

gníomhach d’fhonn tacaíochtaí níos éifeachtaí agus níos córasaí a sholáthar do 

scoileanna. Ba chóir moltaí um chuíchóiriú na struchtúr Rialachais do scoileanna atá 

nasctha le hIonaid Coinneála Leanaí (ICL) agus Ionaid Chúraim Speisialta (ICS) a chur 

chun cinn. 

 Tugann an Fóram um Oideachas Bunscoile deis luachmhar le haghaidh comhairliúcháin 

ar an gcaoi a bhféadfaí na socruithe rialachais atá ann cheana a bhaint amach agus a 

fhorbairt níos fearr.  

 Caithfidh ceannaireacht agus bainistíocht i suíomhanna agus i scoileanna, go háirithe 

bunscoileanna, fócas níos substaintiúla a chur ar cheannaireacht an teagaisc agus na 

foghlama.  

 Ag tógáil ar fhreagracht cheannairí scoile agus ar an gcomhoibriú ar fud an chórais chun 

soláthar inbhuanaithe oideachais a chinntiú le linn na paindéime, tá an deis ann 

ceannaireacht, comhoibriú agus féinmheastóireacht a fhorbairt tuilleadh laistigh de 

scoileanna agus ar fud scoileanna.   

https://www.irishstatutebook.ie/eli/1998/act/51/enacted/en/html
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Caibidil 9 - Cur i bhfeidhm na dtosaíochtaí 

náisiúnta sa bhunoideachas agus san iar-

bhunoideachas 
 

Príomheolas 

Comhthéacs agus forbairtí 

 Foilsíodh Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Scoileanna agus d’Iar-bhunscoileanna 
in 2017 

 Oideachas Gaeltachta  
o Rinneadh infheistíocht €13.9m chun tacú le cur i bhfeidhm an Polasaí don Oideachas 

Gaeltachta 2017–2020, a foilsíodh i nDeireadh Fómhair 2016 
o 134 scoil rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta; Measúnú ar 

an gclár ar siúl 
o Seoladh an Tionscadal Píolótach R-Mhol in Aibreán 2019; Foilsíodh na torthaí i mí an 

Mhárta 2021 
o Cuireadh tús le clár ceithre bliana trí mheán na Gaeilge do mhúinteoirí bunscoile in 

2019 
o Seoladh clár píolótach trí bliana san fhoghlaim chomhtháite ábhair agus teanga 

(CLIL) i mí Aibreáin 2019 

 Ráiteas Polasaí um Oideachas STEM (agus an plean forfheidhmithe gaolmhar) arna fhoilsiú 
in 2017 

o Rinne an Chigireacht measúnú ar an gcéad chéim den chur i bhfeidhm  in 2019 

 Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015–2020 

 Fócas rialtais uile ar an gcruthaitheacht, tríd an gClár Éire Chruthaitheach.  
o Plean gníomhaíochta, arna fhorbairt in 2019, le haghaidh rannpháirtíocht na 

Cigireachta le Cruthaitheacht ó 2020 go 2022 

 Déanann Teangacha Nasc: Foilsíodh Straitéis do Theangacha Iasachta san Oideachas in 
Éirinn 2017–2026 agus Plean Forfheidhmithe 2017–2022 in 2017 

o Nuatheangacha Iasachta: Tuairisc ar Cháilíocht an Chleachtais in Iar-Bhunscoileanna 
arna fhoilsiú ag an CNCM in 2020 

 Cur i bhfeidhm Straitéis Náisiúnta maidir le hOideachas um Fhorbairt Inbhuanaithe 2014–
2020 

 Oideachas um Fhorbairt Inbhuanaithe: Staidéar ar dheiseanna agus ar naisc i gcuraclam na 
luathóige, na bunscoile agus na hiar-bhunscoile  arna fhoilsiú ag an CNCM in 2018 

 Tuarascáil ar an Athbhreithniú ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) arna fhoilsiú 
ag an CNCM in 2019 

 Ráiteas Beartais Folláine agus Creat Cleachtais (2018–2023) foilsithe i mí Iúil 2018 

 Bhí tionchar ag paindéim COVID-19 ar chur chun feidhme na dtosaíochtaí náisiúnta le linn 
2020 
 

Cigireacht, meastóireacht agus gníomhaíocht chomhairleach 

 Monatóireacht ar chosaint leanaí 
 

Céatadán na gcigireachtaí inar comhlíonadh seiceálacha cosanta leanaí go hiomlán 

 Bunscoileanna agus 
scoileanna speisialta 

Iar-bhunscoileanna 

Seiceálacha Leibhéal 1 89% 92% 

Seiceálacha Leibhéal 2 87% 77% 
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o Bhí leibhéil arda chomhlíonta le seiceálacha um chosaint leanaí (leibhéal 3) le linn 
Cigireachtaí um Chosaint agus um Chumhdach Leanaí (CCCLanna). Rinne 
scoileanna iarrachtaí suntasacha dul i ngleic le haon réimsí neamhchomhlíonta 

 Polasaí um Oideachas Gaeltachta 
o 526 cuairt chomhairleach chuig bunscoileanna atá páirteach sa Scéim Aitheantais 

Scoileanna Gaeltachta 
 

Roinnt príomhtheachtaireachtaí 

 Ba cheart don Roinn athbhreithniú a dhéanamh ar an méid a bhfuiltear ag súil leis maidir le 

luas agus nádúr na n-athchóirithe 

 Ba chóir do scoileanna a chinntiú go gcloítear go hiomlán le nósanna imeachta coimeádta 

taifead a bhaineann le cosaint leanaí. 

 Ní mór don chóras tógáil ar an dul chun cinn a rinneadh le linn phaindéim COVID-19 maidir le 

leas a bhaint as acmhainneacht na teicneolaíochta digití 

 Ba cheart cur chuige níos comhtháite don OSPS ón mbunscoil go dtí an tSraith Shinsearach 

a leanúint san Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte 

 

 

9.1 Réamhrá 
 

Thar an tréimhse dá dtagraítear sa tuarascáil seo, tá infheistíochtaí móra déanta ag an Roinn 

san earnáil oideachais chun torthaí a fheabhsú do leanaí agus do dhaoine óga, chun timthriallta 

míbhuntáiste a bhriseadh, chun tacú le múinteoirí agus chun a chinntiú go dtagann feabhas 

leanúnach ar scoileanna agus ar shuíomhanna. Tuairiscítear sa chaibidil seo príomhthograí na 

Roinne mar a bhaineann siad leis na réimsí tosaíochta náisiúnta a leanas: cosaint Leanaí, an t-

oideachas Gaeltachta, an gaeloideachas lasmuigh den Ghaeltacht, ETIM, an Fhoghlaim 

Dhigiteach, an tOideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe, Nuatheangacha Iasachta, agus an 

Fholláine, a tháinig chun cinn mar fhócas ar leith san oideachas le linn na tréimhse ó Mheán 

Fómhair 2016 go Nollaig 2020. Bhí tionchar ag paindéim COVID-19 ar a bhfeidhmiú le linn na 

bliana 2020; tugadh tosaíocht do roinnt acu agus cuireadh moill ar roinnt eile. Déantar achoimre 

ar na príomhthorthaí mar a bhaineann leis na réimsí tosaíochta thuasluaite sa chaibidil seo, go 

háirithe mar a bhaineann siad leis an mbunoideachas agus an iar-bhunoideachas. I gcásanna 

inar cuireadh siar a bhfeidhmiú, níorbh fhéidir a dtorthaí a mheas go fóill.  

 

9.2 Cosaint leanaí 
 

Rinneadh dul chun cinn suntasach i monatóireacht na Cigireachta ar chleachtas agus ar 
nósanna imeachta um chosaint leanaí i scoileanna 
 
De réir na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-

bhunscoileanna 2017, ceanglaítear ar an gCigireacht monatóireacht agus tuairisciú a 

dhéanamh maidir le comhlíontacht scoileanna leis na nósanna imeachta seo. Tá obair 

mhonatóireachta na Cigireachta ar cheann amháin de réimse de bhearta dearbhaithe cáilíochta 

agus maoirseachta lena chinntiú go bhfuil scoileanna agus baill foirne na scoileanna ag 

feidhmiú de réir an Acht um Thús Áite do Leanaí 2015. Saincheapadh Nósanna Imeachta 2017 

d’fhonn treoir agus comhairle a sholáthar d’údaráis scoileanna agus do phearsanra scoileanna i 

dtaca lena ndualgais reachtúla a chomhlíonadh faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015, agus i 

dtaca le feidhmiú leanúnach na treorach maidir le dea-chleachtas mar a leagtar amach sa 

https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/13ad08-none/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/13ad08-none/
https://www.oireachtas.ie/ga/bills/bill/2014/30/
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Treoir Náisiúnta maidir le Tús Áite do Leanaí 2017: Treoir Náisiúnta do Chosaint agus do Leas 

Leanaí (2017).  

Mar chuid de bhearta maoirseachta na Roinne, déanann an Chigireacht seiceálacha ar 

chomhlíontacht maidir le príomhghnéithe na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do 

Bhunscoileanna agus d’Iar-bhunscoileanna 2017 le linn na gcigireachtaí scoile go léir. Tá 

leibhéal na seiceálacha ar chomhlíontacht ag brath ar cén cineál cigireachta atá ar bun: 

 Déantar seiceálacha leibhéal 1 le linn cigireachtaí teagmhasacha, meastóireachtaí 

curaclaim, cigireachtaí ábhair, meastóireachtaí cláir, meastóireachtaí ar sholáthar do 

dhaltaí/scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, cigireachtaí leantacha 

agus le linn cigireachtaí maidir le bheith Ag Tacú le Soláthar Sábháilte Scolaíochta 

(TSSS). Tá trí sheiceáil faoina dtugtar ar leibhéal 1 agus baineann siad go príomha le 

taispeáint cheart na buncháipéisíochta agus le feasacht na mball foirne ar tugadh cuairt 

orthu maidir lena bhfreagrachtaí mar dhaoine faoi shainordú (Tábla 9.1). Rinneadh 

seiceálacha leibhéal 1 in 3,641 scoil (2,083 bunscoil agus scoil speisialta;1,558 iar-

bhunscoil) sa tréimhse ó Mheán Fómhair 2016 go Nollaig 2020.  

 

 Déantar seiceálacha leibhéal 2 le linn meastóireachtaí scoile uile (MSU), - 

meastóireachtaí scoile uile – bainistíocht, ceannaireacht agus foghlaim MSU-BCF, 

meastóireacht ar phleanáil gníomhaíochta le haghaidh feabhsúcháin i scoileanna 

DEIS146, meastóireacht ar Ionaid Oideachais (Ógtheagmháil) agus meastóireacht ar 

scoileanna atá ceangailte le haonaid chúraim speisialta. Tá ocht seiceáil a dhéantar ar 

leibhéal 2, ina n-áirítear na trí sheiceáil a dhéantar ar leibhéal 1. Sna cúig sheiceáil 

bhreise ar leibhéal 2 déantar scrúdú níos géire ar ghnéithe a bhaineann le nósanna 

imeachta 2017 lena n-áirítear soláthar tuarascála maoirseachta don bhord, pleanáil na 

scoile um Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte (OSPS), um Oideachas Caidrimh 

agus Gnéasachta (OCG) agus um chlár Bí Sábháilte, agus stóráil shábháilte na dtaifead 

cosanta leanaí (Tábla 9.1). Rinneadh seiceálacha leibhéal 2 in 877 scoil (520 bunscoil  

agus scoil speisialta; 357 iar-bhunscoil) sa tréimhse ó Mheán Fómhair 2016 go Nollaig 

2020. 

 

 Déantar seiceálacha leibhéal 3 le linn cigireachtaí um chosaint agus chumhdach 

leanaí (CCCL). Thiomsaigh an Chigireacht an tsamhail chigireachta seo in Eanáir 2019 

chun díriú go mion ar chomhlíontacht na scoileanna leis na nósanna imeachta. 

Tiomsaíodh é tar éis leibhéil chomhairliúcháin gan fasach roimhe sin leis na 

comhpháirtithe oideachais mar aon le comhairliúchán mionshonraithe agus céim 

thaighde i scoileanna. Baineann dhá chigireacht leis an bpróiseas CCCL i scoil aonair: 

CCCL tosaigh agus CCCL deiridh. Go hiondúil déantar an dá chigireacht laistigh de 

thréimhse ceithre go sé seachtaine i scoil aonair. Tá tacar iomlán na seiceálacha 

leibhéal a trí le fáil i dTábla 9.2. Le linn 2019 agus 2020, tugadh faoi na CCCLanna 

tosaigh i 32 bunscoil agus scoil speisialta agus i 26 iar-bhunscoil. Faoi dheireadh 2020, 

bhí CCCL deiridh déanta i 17 de na bunscoileanna ags scoileanna speisialta sin agus i 

17 de na hiar-bhunscoileanna sin. 

 

                                                  

 

146Comhionannas Deiseanna sna Scoileanna a Sheachadadh (DEIS), plean gníomhaíochta na Roinne le haghaidh 
ionchuimsiú oideachais. 

https://www.hse.ie/eng/services/list/2/primarycare/childrenfirst/children-first-national-guidance.html
https://www.hse.ie/eng/services/list/2/primarycare/childrenfirst/children-first-national-guidance.html
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Nuair nach mbíonn scoil comhlíontach le haon ghné de na nósanna imeachta a bhaineann le 
cosaint leanaí, leanann an Chigireacht de rannpháirtíocht leis an scoil go dtí go mbíonn an scoil 
comhlíontach. Más tuarascáil fhoilsithe an toradh ar an tsamhail chigireachta, déantar 
comhlíontacht na scoile le seiceálacha a rinneadh le linn na cigireachta a thuairisciú sa 
tuarascáil fhoilsithe 

Tábla 9.1: Seiceálacha um chosaint leanaí leibhéal 1 agus leibhéal 2 

Seiceáil Leibhéal 

1 

Leibhéal 

2 

Tá ainm an teagmhálai ainmnithe (DIA) agus an ráiteas 

slánchumhdaithe leanaí ar taispeáint go feiceálach gar do 

phríomhdhoras na scoile. 
  

Tá ráiteas slánchumhdaithe leanaí na scoile faofa ag an mbord agus 

áirítear ann athbhreithniú bliantúil agus measúnúriosca.   

Tá sé dearbhaithe ag gach múinteoir ar tugadh cuairt orthu go bhfuil 

Ráiteas um Chumhdach Leanaí de chuid na scoile léite acu agus go 

bhfuil siad eolach ar a bhfreagrachtaí mar dhuine faoi shainordú. 
  

Tá ráiteas slánchumhdaithe leanaí na scoile ag teacht lena n-éilítear 

faoi na na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do 

Bhunscoileanna agus d’Iar-bhunscoileanna 2017. 

  

Ar na taifid de na trí chruinniú bainistíochta is déanaí, tá taifead de 

thuairisc mhaoirseachta um chosaint leanaí i gcomhréir le riachtanais 

na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus  

d’Iar-bhunscoileanna 2017. 

  

Tá sé cinntithe ag an mbord bainistíochta go bhfuil socruithe i 

bhfeidhm chun faisnéis a sholáthar do phearsanra na scoile go léir ar 

na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus  

d’Iar-bhunscoileanna 2017. 

  

Tá sé léirithe i ndoiciméid phleanála scoile go bhfuil soláthar iomlán á 

dhéanamh ag  an scoil ag déanamh foráil iomlán do na gnéithe 

ábhartha den churaclam (OSPS, Bí Sábháilte, OCG agus Folláine). 

  

Tá na taifid maidir le cosaint leanaí á gcoinneáil in áit slán, daingean.   

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

Tábla 9.2: Seiceálacha um chosaint leanaí ag leibhéal 3 

Seiceáil 1 
Tá na gnéithe ábhartha de na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do 
Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017 curtha in iúl ag an scoil do na 
páirtithe leasmhara ábhartha.  

Seiceáil 2 

Ceapadh Duine Idirchaidrimh AInmnithe (DIA) agus Leas-DIA de réir riachtanas 

na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-

Bhunscoileanna 2017 

Seiceáil 3 

Tuairiscíonn an bord bainistíochta go dtuigeann sé, agus go gcomhlíonann sé, 
a chuid dualgas maidir le heolas ar chosaint leanaí a sholáthar do bhaill 
d’fhoireann na scoile uile agus go gcinntíonn sé go gcuirtear oiliúint,de réir mar 
is gá,  ar roinnt nó ar gach ball foirne sa scoil.  
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Seiceáil 4 
Tuairiscíonn an bord bainistíochta go dtuigeann sé a chuid freagrachtaí maidir 

le fostaithe scoile a sheiceáil agus go bhfuil na dualgais seo á gcomhlíonadh. 

Seiceáil 5 
Tá ráiteas um chumhdach leanaí agus measúnú riosca ullmhaithe i gcomhréir 
le teimpléad agus riachtanais na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do 
Bhunscoileanna agus Iar-Bhunscoileanna 2017. 

Seiceáil 6 

Rinneadh na miontuairiscí ó chruinnithe an bhoird a sheiceáil agus bhí taifead 
iontu ar an maoirsiú a dhéantar ar chosaint leanaí agus tuairiscítear iad a bheith  
de réir riachtanas na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do 
Bhunscoileanna agus Iar-Bhunscoileanna 2017. 

Seiceáil 7 
Fuarthas nósanna imeachta cuí maidir le comhaid a choimeád sna cásanna um 
chosaint leanaí a scrúdaíodh. 

Seiceáil 8 
Cuireadh na nósanna imeachta maidir le ábhair imní faoi chosaint leanaí a 
thuairisciú i bhfeidhm go hiomlán sna taifid a scrúdaíodh. 

Seiceáil 9 
Cuireadh na nósanna imeachta maidir le líomhaintí drochúsáide nó hamhras 
faoi drochúsáid i gcoinne ball d’fhoireann na scoile i bhfeidhm go hiomlán sna 
comhaid a scrúdaíodh. 

Seiceáil 10 

Cáilíocht do phleanáil agus d’fhorfheidhmiú an churaclaim Oideachas Sóisialta, 
Pearsanta agus Sláinte (OSPS) agus an clár Bí Sábháilte i mBunscoileanna 
agus an churaclaim OSPS agus Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) 
in Iar-bhunscoileanna a léiríodh i rith na cigireachta. 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

* Tá OSC ina phríomhchuid den churaclam OSPS i mbunscoileanna. 

 

Tríd is tríd, bhí an chomhlíontacht le seiceálacha cosanta leanaí leibhéal 1 agus leibhéal 
2 ard; tugadh aird ar cheisteanna a bhaineann le neamh-chomhlíontacht trí theagmháil 
leantach leis na scoileanna a bhí páirteach 

Le bheith go hiomlán comhlíontach, ní foláir do scoil a bheith ag comhlíonadh na seiceálacha ar 

fad a rinneadh le linn na cigireachta. Mar a fheictear i dTábla 9.3, cé go raibh ardleibhéal 

comhlíontachta ann le seiceálacha leibhéal 1 agus leibhéal 2, tá sé suntasach go bhfuarthas go 

raibh beagnach ceathrú (24%) d’iar-bhunscoileanna neamhchomhlíontach i gcás seiceáil 

amháin leibhéal 2 ar a laghad. Tugadh aird ar na ceisteanna go léir mar  a bhain le neamh-

chomhlíontacht trí theagmháil leantach leis na scoileanna a bhí i gceist. 

Tábla 9.3: Comhlíontacht le seiceálaithe um chosaint leanaí leibhéal 1 agus leibhéal 2: Meán Fómhair 2016 - 

Nollaig 2020 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 Leibhéal 1 Leibhéal 2 

 Lán-

chomhlíontach 

Gan a bheith lán-

chomhlíontach 

Lán-

chomhlíontach 

Gan a bheith lán-

chomhlíontach 

Bunscoil 89.3% 10.7% 87.3% 12.7% 

Iar-bhunscoil 92.1% 7.9% 76.5% 23.5% 
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Bhí ardleibhéil chomhlíontachta ann i gcoitinne le linn cigireachtaí um chosaint agus um 
chumhdach leanaí agus rinne scoileanna iarrachtaí suntasacha chun aghaidh a thabhairt 
ar aon cheist mar a bhain le neamh-chomhlíontacht 
 
Mar chuid den tsamhail CCCL, tugann foireann de bheirt chigirí faoi dhá chigireacht éagsúla sa 

scoil. Le linn gach cigireachta, tugtar faoi na deich seiceáil a dtugtar breac-chuntas orthu sa 

treoir fhoilsithe. Le haghaidh na seiceálacha uimhir a haon go huimhir a naoi,  úsáideann cigirí 

an scála seo a leanas chun cur síos a dhéanamh ar leibhéal comhlíontachta na scoile: lán-

chomhlíontach, an-chomhlíontach, páirt-chomhlíontach nó neamh-chomhlíontach. Mar a 

fheictear i dTábla 9.4, bhí ardleibhéil chomhlíontachta ann i gcás mhórchuid na seiceálacha le 

linn na 58 CCCLanna tosaigh faoinar tugadh le linn 2019 agus 2020. 

Tábla 9.4: Torthaí ó sheiceálacha 1 – 9 a rinneadh le linn na CCCLanna tosaigh in 2019 agus 2020.147 

 Lán-
chomhlíontach 

An-
chomhlíontach 

Páirt-
chomhlíontach 

Neamh-
chomhlíontach 

Seiceáil 1 74.1% 22.4% 3.4% 0.0% 

Seiceáil 2 98.3% 1.7% 0.0% 0.0% 

Seiceáil 3 65.5% 27.6% 5.2% 1.7% 

Seiceáil 4 94.8% 1.7% 3.4% 0.0% 

Seiceáil 5 79.3% 20.7% 0.0% 0.0% 

Seiceáil 6 36.2% 34.4% 19.0% 10.3% 

Seiceáil 7 19.2% 46.2% 34.6% 0.0% 

Seiceáil 8 33.3% 33.3% 29.4% 3.9% 

Seiceáil 9 54.5% 9.1% 36.4% 0.0% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

Tábla 9.5: Torthaí ó sheiceáil 10 a rinneadh le linn CCCLanna tosaigh in 2019 agus 2020 

 An-mhaith Maith Sásúil Measartha Lag 

Seiceáil 10 36.2% 37.9% 15.5% 10.3% 0.0% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

Cé nach raibh an CCCL deiridh ag an uile scoil a ndearnadh cigireacht orthu faoi dheireadh 

2020, tugtar le fios ó na torthaí CCCLanna deiridh go ndearna scoileanna iarrachtaí suntasacha 

chun aghaidh a thabhairt ar na réimsí neamh-chomhlíontachta a aithníodh sa CCCL tosaigh. I 

mbeagnach gach cás, baineadh amach lán-chomhlíontacht (Tábla 9.6). I gcásanna gur lú ná 

lán-chomhlíonta a bhí scoil i dtaca le riachtanas faoi leith maidir le cosaint leanaí tar éis a CCCL 

deiridh, lean an Chigireacht lena rannpháirtíocht leis an scoil go dtí gur tugadh aghaidh ar an 

gceist a bhain leis an neamh-chomhlíontacht. 

  

                                                  

 

147 Tá figiúirí céatadáin bunaithe ar chásanna a raibh an tseiceáil infheidhme 
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Tábla 9.6: Torthaí ó sheiceálacha 1 – 9 a rinneadh le linn CCCLanna deiridh in 2019 agus 2020 

 Lán-
chomhlíontach 

An-
chomhlíontach 

Páirt-
chomhlíontach 

Neamh-
chomhlíontach 

Seiceáil 1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Seiceáil 2 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Seiceáil 3 97.1% 2.9% 0.0% 0.0% 

Seiceáil 4 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Seiceáil 5 91.2% 8.8% 0.0% 0.0% 

Seiceáil 6 97.1% 2.9% 0.0% 0.0% 

Seiceáil 7 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Seiceáil 8 93.3% 6.7% 0.0% 0.0% 

Seiceáil 9 85.7% 14.3% 0.0% 0.0% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

Tábla 9.7: Torthaí ó sheiceáil 10 a rinneadh le linn CCCLanna deiridh in 2019 agus 2020 

 An-mhaith Maith Sásúil Measartha Lag 

Seiceáil 10 52.9% 35.3% 11.8% 0.0% 0.0% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

Is léir ó na torthaí ó chigireachtaí CCCL go raibh tuismitheoirí dearfach maidir le 
timpeallacht agus le hatmaisféar na scoile agus go rabhadar ar an eolas maidir le 
caomhnú leanaí; bhí scóip áirithe ann chun feabhas a chur ar eolas na dtuismitheoirí 
maidir le foghlaim a bpáistí in oideachas caidrimh agus gnéasachta 
 

Le linn CCCL tosaigh, tugtar cuireadh do thuismitheoirí suirbhé a chomhlánú ar líne.  

Sa suirbhé tuismitheoirí dírítear ar cheithre phríomhghné:  

 atmaisféar agus timpeallacht na scoile 

 soláthar ráiteas na scoile um chumhdach leanaí agus soláthar beartas frithbhulaíochta 

na scoile  

 eolas na dtuismitheoirí maidir le nósanna imeachta na scoile má tá cúis imní acu i dtaca 

lena bpáiste nó i dtaca le páiste eile sa scoil  

 feasacht na dtuismitheoirí maidir le foghlaim a bpáiste san OSPS agus sa chlár Bí 

Sábháilte (bunscoileanna amháin).  

 

Bhí na torthaí foriomlána dearfach i gcoitinne maidir le soláthar faisnéise do thuismitheoirí agus 

i dtaobh thimpeallacht agus atmaisféar na scoile. Mar shampla, thuairiscigh 90% de 

thuismitheoirí gur cuireadh ar an eolas iad faoi bheartas frithbhulaíochta na scoile agus gurbh 

eol dóibh cé lenar chóir teagmháil a dhéanamh má dhéantar bulaíocht ar a bpáiste. Chomh 

maith leis sin, thuairiscigh breis is 95% de thuismitheoirí gur mhothaigh siad go gcuirtear fáilte 

rompu sa scoil agus go raibh a leanbh sábháilte agus go raibh aire mhaith á tabhairt dá bpáiste 

ar scoil. Tugann freagraí na suirbhéanna le fios, ámh, gur ábhar imní áirithe é feasacht na 

dtuismitheoirí faoi cibé an raibh nó nach raibh a bpáiste ag foghlaim faoin OCG nó OSPS nó ag 

comhlánú an chláir Bí Sábháilte ar scoil. Mar shampla, dúirt 29% de na tuismitheoirí a 

http://www.staysafe.ie/index.htm
http://www.staysafe.ie/index.htm
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d’fhreagair an cheist nach raibh a fhios acu an raibh a bpáiste ag foghlaim faoin OCG nó 

dúradar nár fhoghlaim a bpáiste faoin OCG. Ar leibhéal na bunscoile, thuairiscigh 19% de 

thuismitheoirí amhlaidh i dtaca leis an gclár Bí Sábháilte. 

Bhí ardleibhéil chomhlíontachta i measc bord bainistíochta maidir le cosaint leanaí a 
thuairisciú; teastaíonn tuilleadh oibre maidir le coimeád taifead 
Ceann amháin de na seiceálacha a dhéantar le linn CCCL: 

‘Tuairiscíonn an bord bainistíochta go dtuigeann sé, agus go gcomhlíonann sé, 

a chuid dualgas maidir le heolas ar chosaint leanaí a sholáthar do bhaill 

d’fhoireann na scoile uile agus go gcinntíonn sé go gcuirtear oiliúint,de réir mar 

is gá,  ar roinnt nó ar gach ball foirne sa scoil.’ 

Fuarthas go raibh an scoil lán-chomhlíontach leis an tseiceáil sin i gcás 66% de na cigireachtaí 

CCCL tosaigh. Is é 97% an figiúr i gcomhair na gcigireachtaí CCCL deiridh a rinneadh le linn na 

tréimhse.  

Seiceáil eile a dhéantar mar chuid de CCCL ná: 

‘ Fuarthas nósanna imeachta cuí maidir le comhaid a choimeád sna cásanna um 

chosaint leanaí a scrúdaíodh.’ 

Áit a raibh taifid chosanta leanaí ag scoileanna le linn cigireachtaí CCCL tosaigh, ní raibh ach 

19% de na scoileanna lán-chomhlíontach leis an tseiceáil seo . Sa chuid eile de chásanna ina 

raibh taifid chosanta leanaí ag scoileanna, bhí na scoileanna an-chomhlíontach nó páirt-

chomhlíontach. I 10% de na scoileanna, ní raibh feidhm leis an tseiceáil de bharr nach raibh 

aon taifid chosanta leanaí cruthaithe iontu. B’ábhar sóláis é gur baineadh lán-chomhlíontacht 

amach leis an tseiceáil seo sna cigireachtaí CCCL deiridh ar fad a rinneadh le linn na tréimhse.  

 

9.3 Oideachas Gaeltachta 

 
9.3.1 Polasaí agus acmhainní 

 

Rinneadh infheistíocht shuntasach chun tacú le cur i bhfeidhm an Polasaí don 
Oideachas Gaeltachta  2017-2022 
I mí Dheireadh Fómhair 2016, d’fhoilsigh an Roinn An Polasaí don Oideachas Gaeltachta. 

Rinneadh buiséad €13.9 milliún a leithdháileadh idir 2017 agus 2020 chun tacú le cur i 

bhfeidhm réimse leathan gníomhartha sa Pholasaí don Oideachas Gaeltachta. Cuireadh 

acmhainní breise ar fáil lena chur ar chumas na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus 

Gaelscolaíochta (COGG) a ról a chomhlíonadh maidir le cur i bhfeidhm gníomhartha um 

Polasaí Gaeltachta, lena n-áirítear forbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) a sholáthar do na 134 

scoil atá páirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta. 

 

An Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 

Is é aidhm uileghabhálach an Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 a chinntiú go 

soláthraítear oideachas d’ardchaighdeán trí Ghaeilge i scoileanna na Gaeltachta chun tacú le 

húsáid na Gaeilge mar phríomhtheanga na bpobal Gaeltachta.  

I measc na dtionscnamh a eascraítear as an bPolasaí tá: an Scéim Aitheantais Scoileanna 

Gaeltachta, an tionscadal píolótach R-Mhol, agus Forás, ar clár forbartha píolótach Gaeilge é 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/5e8c1d-none/
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agus roinnt clár oideachais múinteoirí chun an t-oideachas lán-Ghaeilge agus an t-oideachas 

Gaeltachta a neartú thar na hearnálacha ar fad.  

Tá an tAonad um Oideachais Ghaeltachta, a bunaíodh sa Roinn Oideachais in 2017, freagrach 

as maoirsiú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm céimnithe an Polasaí don Oideachas Gaeltachta 

agus an Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta agus as tacaíocht a thabhairt dóibh lena 

chinntiú go bhfuil éifeacht agus ardchaighdeáin ag baint leis an oideachas lán-Ghaeilge i 

scoileanna atá ag lorg aitheantas mar scoileanna Gaeltachta.  

 

9.3.2 Aitheantas scoile 

Seoladh an Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta chun an t-oideachas lán-Ghaeilge a 
neartú sa Ghaeltacht  
 

Is príomhghealltanas sa Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 é rogha a thabhairt do 

scoileanna i limistéir pleanála teanga Ghaeltachta  aitheantas a lorg mar scoil Gaeltachta, ar an 

tuiscint go gcuirfear sainchritéir theangabhunaithe i bhfeidhm agus ar an gcoinníoll go mbeidh 

siad páirteach sna próisis pleanála teanga dá bhforáiltear in Acht na Gaeltachta 2012. Chuige 

sin, seoladh an Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta in 2017.  

 

Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta 

Is é cuspóir an Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta oideachas ar ardchaighdeán a 
soláthar trí Ghaeilge i scoileanna Gaeltachta, agus tacú le húsáid mhéadaithe na Gaeilge i 
bpobail scoileanna sa Ghaeltacht. I measc na dtacaíochtaí breise a soláthraíodh do 
scoileanna agus iad ag glacadh páirt sa scéim, tá: uaireanta tacaíochta breise don Ghaeilge 
le hais rollaithe scoile, deontas bliantúil €1,200 le haghaidh acmhainní Gaeilge a cheannach, 
forbairt ghairmiúil leanúnach bhreise (FGL) agus cuairteanna comhairleacha ón gCigireacht. 
 

 

As na 132 bunscoil Ghaeltachta, tá 105 (80%) díobh páirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna 

Gaeltachta faoi láthair agus tá an rogha chun páirt a ghlacadh fós oscailte do na scoileanna 

Gaeltachta eile (Tábla 9.8). Tá na 29 iar-bhunscoil ar fad sa Ghaeltacht ag glacadh páirt sa 

Scéim. Mar gheall ar an bpaindéim, cuireadh síneadh ama le hachar ama na Scéime go 2024, 

agus leantar de rochtain ar thacaíochtaí breise a thabhairt do scoileanna atá páirteach sa 

Scéim ar mhaithe leis na sainchritéir theangabhunaithe a chomhlíonadh d’fhonn an 

tumoideachas a neartú. 

Tábla 9.8: Rannpháirtíocht scoileanna sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta 2020 

Leibhéal scoile Líon foriomlán na 
scoileanna 
Gaeltachta 

Líon na scoileanna 
atá sa Scéim 

Líon na scoileanna 
nach bhfuil sa 

Scéim 

Bunscoileanna 132 105 (7,552 dalta) 27 (2,853 dalta) 

Iar-bhunscoileanna* 29 29 (6,708 dalta) _ 

Iomlán 161 134 27 

Foinse: An tAonad um Oideachas Gaeltachta, An Roinn Oideachas 

*Tá oideachas lán-Ghaeilge á chur ar líon beag daltaí in 29 scoil a bhí ag feidhmiú trí Bhéarla roimhe seo. 

 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/5e8c1d-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/acht-na-gaeltachta-2012/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/polasai-don-oideachas-gaeltachta-20172022/
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Le linn na tréimhse 2017 go 2020, thug cigirí 526 cuairt chomhairleach (432 cuairt ar 

bhunscoileanna Gaeltachta agus 94 cuairt ar iar-bhunscoileanna Gaeltachta) chun tacú le 

scoileanna atá páirteach sa Scéim (Tábla 9.9).  

Tábla 9.9: Líon na seisiún comhairleach ón gCigireacht a soláthraíodh do scoileanna Gaeltachta 2017-2020 

  2017 2018 2019 2020 Iomlán 

Bunscoileanna Gaeltachta 133 160 133 6 432 

Iar-bhunscoileanna Gaeltachta 28 35 29 2 94 

Iomlán 161 195 162 8 526 

 

Foinse: An tAonad um Oideachas Gaeltachta, An Roinn Oideachas  

 

Le linn na tréimhse céanna, chuir An Chomhairle um Oideachais Gaeltachta agus 

Gaelscolaíochta (COGG) agus seirbhísí tacaíochta eile forbairt ghairmiúil shaincheaptha ar fáil 

do scoileanna ar an Scéim.  

I Nollaig 2020, d’fhoilsigh an Roinn leaganacha uasdátaithe de na Táscairí Dea-Chleachtais 

don Tumoideachas: Treoir do Bhunscoileanna Gaeltachta agus na Táscairí Dea-Chleachtais 

don Tumoideachas: Treoir d’Iar-Bhunscoileanna Gaeltachta d’fhonn tacú le boird bhainistíochta 

agus le scoileanna na critéir theangabhunaithe a chur i bhfeidhm ionas go n-aithneofar mar 

scoileanna Gaeltachta iad. 

Le linn thréimhse tagartha na tuarascála seo, tá dul chun cinn mór déanta ag an Roinn i 

gcomhar leis an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán 

(RTCEGSM), leis an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige 

(RLCMLÓ), leis an gCigireacht, le COGG, le hÚdarás na Gaeltachta agus le comhpháirtnéirí 

eile ar fhoilseacháin eile a fhorbairt chun tacú le scoileanna i gcur i bhfeidhm na Scéime lena n-

áirítear na treoracha seo a leanas: 

 Treoir do Scoileanna Gaeltachta: Comhpháirtíocht leis an bpobal chun úsáid na Gaeilge 

a chur chun cinn 

 Treoir do Bhunscoileanna Gaeltachta: Naisc a threisiú idir bunscoileanna agus 

suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim (LFC) 

 
Tá meastóireacht ar an Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta faoi lán seoil 
 
In 2019, thosaigh an tAonad um Oideachas Gaeltachta i ndlúthpháirtíocht leis an Ionad Taighde 

Oideachais (ITO) agus leis an gCigireacht, staidéar taighde agus meastóireachta a mhair trí 

bliana chun measúnú a dhéanamh ar an tionchar atá ag an Scéim Aitheantais Scoileanna 

Gaeltachta ar mhaithe le heolas a dhéanamh do bheartas agus do chleachtas sa todhchaí. I 

sraith amháin den staidéar críochnaíodh 19 cás-staidéar in 12 bhunscoil agus 7 n-iar-bhunscoil 

sa Scéim. Foilsíodh tuarascáil chuimsitheach ar chinntí na gcás staidéir, Tuarascáil ar 

Scoileanna Cás-Staidéir rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta, i mí 

Mheán Fómhair 2021. Ar an iomlán, tugadh le fios go raibh tionchar dearfach ag an Scéim ar 

chur chun cinn agus úsáid mhéadaithe na Gaeilge sna scoileanna, lena n-áirítear cothú nasc 

idir scoileanna agus an pobal áitiúil Gaeltachta. Tugadh le fios leis na torthaí chomh maith go 

raibh scóip ann chun an Ghaeilge a chur chun cinn tuilleadh mar theanga an tsóisialaithe. I 

measc torthaí níos mionsonraithe ó na cás-staidéir áiríodh na réimsí seo a leanas:  

 

https://www.cogg.ie/
https://www.cogg.ie/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/0936d5-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/0936d5-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/0936d5-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/0936d5-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/65429-treoir-do-scoileanna-gaeltachta-comhphairtiocht-leis-an-bpobal-chun-usaid-na-gaeilge-a-chur-chun-cinn/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/65429-treoir-do-scoileanna-gaeltachta-comhphairtiocht-leis-an-bpobal-chun-usaid-na-gaeilge-a-chur-chun-cinn/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/3b062-treoir-do-bhunscoileanna-gaeltachta-naisc-a-threisiu-idir-bunscoileanna-agus-suiomhanna-luathfhoghlama-agus-curaim-lfc/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/3b062-treoir-do-bhunscoileanna-gaeltachta-naisc-a-threisiu-idir-bunscoileanna-agus-suiomhanna-luathfhoghlama-agus-curaim-lfc/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/56696-tuarascail-ar-scoileanna-cas-staideir-rannphairteach-sa-sceim-aitheantais-scoileanna-gaeltachta/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/56696-tuarascail-ar-scoileanna-cas-staideir-rannphairteach-sa-sceim-aitheantais-scoileanna-gaeltachta/
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 Bhí tionchar dearfach ag an bhfís a bhí mar bhonn faoin Scéim ar chleachtas na mbord 

bainistíochta, na múinteoirí, na ndaltaí/scoláirí agus na dtuismitheoirí i dtaca le húsáid 

mhéadaithe na Gaeilge. 

 Bhí an tréimhse dhá bhliain den luath-tumoideachas iomlán i nGaeilge sna ranganna 

naíonáin á cur i bhfeidhm go héifeachtach sna bunscoileanna cás-staidéir sa 

Ghaeltacht. 

 Bhí úsáid na Gaeilge mar theanga chumarsáide idir na daltaí an-mhaith i bhformhór na 

mbunscoileanna Gaeltachta. 

 Bhí dúshláin faoi leith ag iar-bhunscoileanna Gaeltachta i dtaca le cur chun cinn na 

Gaeilge mar theanga an tsóisialaithe i measc scoláirí   

 Trí ghníomhaíochtaí comhchuraclaim agus seach-churaclaim tugadh deiseanna 

luachmhara do dhaltaí/scoláirí sna scoileanna Gaeltachta  an Ghaeilge a labhairt mar 

theanga an tsóisialaithe.  

 Bhí naisc ní ba threise á gcothú leis an bpobal áitiúil Gaeltachta chun úsáid na Gaeilge 

a chur chun cinn, agus ba mhór an éifeacht a bhain leis an gcleachtas ach naisc 

mhaithe a bheith cruthaithe leis an oifigeach pleanála teanga. 

 Ba léir béim athnuaite ar shaibhriú teanga na ndaltaí/na scoláirí sna scoileanna cás-

staidéir, cé gur gá cur chuige scoile uile i dtaca le teagasc na Gaeilge agus i dtaca le 

húsáid saintéarmaíochta ábhair/curaclaim ar mhaithe le freastal ar riachtanais 

dhifreáilte an uile dalta/scoláire. .  

 I roinnt cásanna ba ghá breis phleanála d’fhonn aistriú éifeachtach a éascú ar 

bhealach ní b’fhearr ón suíomh luathfhoghlama agus luathchúraim chun na 

mbunscoileanna Gaeltachta. 

 Bhí scóip ann chun ról na dtuismitheoirí agus na ndaltaí/scoláirí a fhorbairt sna próisis 

um pleanáil gníomh agus um fhéinmheastóireacht scoile.  

 Ba ghá leanúint de dhearbhú agus de thacaíocht a thabhairt do thuismitheoirí agus dá 

bpáistí i dtaca le húsáid mhéadaithe na Gaeilge a chur chun cinn sa bhaile. 

 

 

Mar chuid den staidéar taighde agus meastóireachta, foilseoidh an ITO dhá thuarascáil taighde 

bhreise in 2022. Le tuarascáil amháin díreofar ar dhearcthaí na bpríomhoidí agus na múinteoirí i 

scoileanna atá páirteach sa Scéim agus ar anailís ar dhearcthaí dhaltaí rang a haon agus rang 

a sé, ar dhearcthaí scoláirí an tríú bliain san iar-bhunscoileanna agus ar dhearcthaí a 

dtuismitheoirí. Sa dara tuarascáil áireofar anailís ar ghnóthachtáil na ndaltaí/scoláirí. 

 

9.3.3  Tionscadail 

 

Tríd an tionscadal píolótach r-Mhol, leathnaíodh réimse na n-ábhar atá ar fáil trí Ghaeilge 
do dhaltaí sna scoileanna Gaeltachta 
 

Seoladh an Tionscadal Píolótach r-Mhol in Aibreán 2019. Is é cuspóir thionscadal píolótach an 

r-mhoil dhigitigh leas a bhaint as soláthar ar líne den fhoghlaim chumaisc chun réimse na n-

ábhar Eolaíochta, Teicneolaíochta, Innealtóireachta agus Matamaitice (ETIM) atá ar fáil trí 

Ghaeilge a leathnú do scoláirí sa tSraith Shinsearach in iar-bhunscoileanna Gaeltachta, ag tosú 

leis an bhFisic.  

 

https://www.gov.ie/ga/preasraitis/a7361f-launch-of-gaeltacht-e-hub-pilot-project/
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Tionscadal Píolótach an r-Mhoil Dhigitigh 

Rinneadh eolas don tionscadal píolótach digiteach, a seoladh in Aibreán 2019, trí thaighde 
cuimsitheach a rinneadh ar thionscnaimh r-Mhoil atá cosúil leis ar fud an domhain ina 
bhforlíonann scoláirí a gcuraclam atá ann cheana le cúrsaí ar líne, nuair nach bhfuil na hábhair 
sin ar fáil ina scoil féin. 

Tá an tionscadal r-Mhoil á soláthar ag beirt r-mhúinteoirí in 2 óstscoil r-mhoil.  Fuair na 
scoileanna páirteacha go léir acmhainní breise chun tacú le chur i bhfeidhm an tionscadail, 
lena n-áirítear uaireannta breise teagaisc chun tacú le scaoileadh r-mhúinteoirí agus r-
mheantóirí mar aon le deontas tosaithe chun tacú le trealamh digiteach a cheannach.  

Thairg na r-mhúinteoirí seisiúin bhliantúla bhlaiste do scoláirí na hIdirbhliana (IB) a raibh suim 
acu staidéar a dhéanamh ar an bhfisic trí Ghaeilge i gcomhair na hArdteistiméireachta chun a 
rannpháirtíocht sa tionscadal digiteach a spreagadh agus chun eolas a dhéanamh di.  

D’éirigh le dhá cheann den chéad chohórt d’ochtar scoláire an Ardteistiméireacht san Fhisic 

Ardleibhéil a chríochnú go rathúil i Meitheamh 2020; chríochnaigh seisear eile an cúrsa i 

Meitheamh 2021. Ag am foilsithe an na tuarascála seo, tá 22 scoláire breise ó sheacht n-iar-

bhunscoil ag glacadh páirt sa tionscadal r-Mhoil. Thosaigh an dara cohórt de 13 scoláire an 

cúrsa ar líne in 2020 agus thosaigh naonúr mac léinn breise sa tríú cohórt an cúrsa in 2021. 

Táthar ag súil go gcríochnóidh na scoláirí sin an Ardteist san Fhisic Ardleibhéil in 2022 agus 

2023 faoi seach. Tá sé beartaithe go dtabharfar isteach an dara hábhar don tsraith shinsearach 

trí Ghaeilge d’iar-bhunscoileanna Gaeltachta in 2022. 

Bhí an t-aiseolas tosaigh ar thionscadal píolótach an r-Mhoil dearfach 
 

Choimisiúnaigh an Roinn an Chigireacht Oideachais agus Oiliúna (COO), Tuaisceart Éireann, 

chun tuairim sheachtrach neamhspleách a thabhairt ar thionscadal píolótach an r-Mhoil. 

Rinneadh athbhreithniú ar bhuntráthúlacht agus ar eagrú na meastóireachta le go gcuirfí 

constaicí agus srianta a cuireadh i bhfeidhm mar gheall ar phaindéim COVID-19 san áireamh. 

Chuir an COO torthaí uileghabhálacha maidir le tionscadal píolótach an r-Mhoil i láthair do 

Choiste Comhairleach an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta i mí na Nollag 2020. Foilsíodh an 

tuarascáil mheastóireachta Measúnú Neamhspleách ar Thionscadal Píolótach r-Mhol na 

Gaeltachta, seo i Márta 2021. 

 

Tríd an meastóireacht ar thionscadal píolótach an r-Mhoil léirítear gur féidir cúrsa 

Ardteistiméireachta san Fhisic Ardleibhéil a sheachadadh go rathúil ar líne agus tugtar le fios go 

bhfuil poitéinseal ann chun an tionscadal a leathnú d’fhonn soláthar i réimse níos leithne ábhar 

a éascú trí Ghaeilge do scoláirí sa tSraith Shinsearach in iar-bhunscoileanna breise Gaeltachta. 

I measc na dtorthaí áirítear:  

 

 

 Bhí rath ar cheannaireacht agus ar mhaoirseacht thionscadal píolótach an r-Mhoil. Bhí 

acmhainní cearta curtha ar fáil dó agus rinne na páirtnéirí ar fad é a bhainistiú go 

héifeachtach. 

 Sholáthair r-mhúinteoirí ceachtanna éifeachtacha agus difreáilte. Tugadh deiseanna 

luachmhara do scoláirí chun dul i ngleic le réimse uirlisí digiteacha agus eispéiris 

foghlama comhoibríocha. Baineadh leas éifeachtach as bogearraí fáistiní agus 

ionsamhlúchán chun fhorbairt a dhéanamh ar scileanna smaointeoireachta agus 

scileanna réitigh fadhbanna. 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/meastoireacht-neamhspleach-ar-thionscadal-piolotach-an-rmhoil/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/meastoireacht-neamhspleach-ar-thionscadal-piolotach-an-rmhoil/
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 Labhair scoláirí go dearfach maidir lena n-eispéiris foghlama agus idirghníomhacha ar 

líne. 

 Trí thionscadal píolótach an r-Mhoil cuireadh go mór le hinniúlacht na n-iar-

bhunscoileanna Gaeltachta chun an soláthar curaclaim a leathnú i gcomhair Fhisic na 

hArdteiste.  

 Tá poitéinseal ann chun réimse níos leithne ábhar a sholáthar do ghrúpaí beaga i 

scoileanna breise. 

 

 

Tosaíodh Forás, clár píolótach forbartha Gaeilge; déanfar athbhreithniú air in 2021/2022 

Tosaíodh an clár píolótach forbartha Gaeilge, Forás, i Meán Fómhair 2018 mar chuid de chur i 

bhfeidhm an Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022. 

Forás 

Is é an cuspóir foriomlán atá ag tionscadal píolótach Forás rochtain ar thacaíochtaí forlíontacha 

a sholáthar do scoláirí sa tSraith Shóisearach a bhfuil oilteacht íseal Ghaeilge acu chun 

feabhas a chur ar a n-inniúlacht agus ar a muinín sa Ghaeilge. Seachadtar Forás sna 

scoileanna atá páirteach ina soláthraítear an teagasc iomlán trí Ghaeilge. 

Mar chuid den tionscadal píolótach tá leithdháileadh múinteora coibhéiseach lánaimseartha 

amháin, le hardleibhéal inniúlachta sa Ghaeilge, do gach ceann de na scoileanna 

rannpháirteacha.  

Tar éis próisis léirithe spéise, chomhlíon dhá iar-bhunscoil Ghaeltachta na critéir riachtanacha le 

hionchuimsiú sa tionscadal píolótach Forás. Fuair gach scoil leithdháileadh breise arb ionann é 

múinteoir coibhéiseach lánaimseartha amháin chun rochtain ar thacaíochtaí forlíontacha a 

sholáthar do scoláirí sa tSraith Shóisearach a bhfuil oilteacht íseal Ghaeilge acu chun feabhas a 

chur ar a n-inniúlacht agus ar a muinín sa Ghaeilge.  

Tá an Chigireacht ag leanúint de mhonatóireacht a dhéanamh ar an tionscadal trí na seisiúin 

chomhairleacha a soláthraíodh do scoileanna. De réir bharúlacha tosaigh na gcigirí soiléirítear 

gur gá do scoileanna atá páirteach sa chlár Forás breac-chuntas a thabhairt ar spriocanna 

inmheasta réamhaontaithe do gach scoláire agus tuarascáil rialta a chur ar fáil do bhainistíocht 

na scoile i dtaca le dul chun cinn na scoláirí. 

Mar gheall ar thionchar COVID-19, cuireadh isteach ar phleananna chun tabhairt faoi 

mheastóireacht a dhéanamh ar an gClár Píolótach Forás in 2020/21. Tabharfaidh an 

Chigireacht faoi mheastóireacht sheachtrach den tionscadal píolótach in Earrach 2022. Is iad 

na tuarascáileanna féinmheastóireachta a comhlánaíodh i ngach scoil le linn 2021 a dhéanfaidh 

eolas don mheastóireacht seo.  

9.3.4 Oideachas múinteoirí 

 

Tá a lán gníomhaíochta maidir le hoideachas múinteoirí sa Pholasaí Oideachas don 
Ghaeltacht curtha i bhfeidhm go rathúil 
 

Chabhraigh na gníomhaíochtaí seo, a bhaineann go háirithe le cláir oideachais a sholáthar trí 

Ghaeilge, chun leibhéal ard inniúlachta sa Ghaeilge a chur chun cinn i measc na múinteoirí a 

bhí rannpháirteach sa chlár. Áirítear leo seo: 

 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/5e8c1d-none/
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 Bunaíodh clár 4 bliana lán-Ghaeilge do mhúinteoirí bunscoile, an chéad chlár don 

oideachas tosaigh múinteoirí (OTM) i stair an Stáit atá á chur ar fáil go huile agus go 

hiomlán trí Ghaeilge. Tá critéir bhreise iontrála agus fágála ag baint leis an gclár 

oideachais múinteoirí seo lena chinntiú go mbaineann na céimithe ardleibhéil 

inniúlachta amach sa Ghaeilge. Soláthraítear an clár trí Institiúid Oideachais Marino 

agus tá idir 30 agus 40 áit nua curtha ar fáil in aghaidh na bliana ó tionscnaíodh é in 

2019. Tá timpeall 105 scoláire ag glacadh páirt sa chlár agus is in 2023 a bhronnfar 

céimeanna ar an gcéad chohórt de mhúinteoirí bunscoile. 

 I gColáiste Mhuire Gan Smál i Meán Fómhair 2018, cuireadh tús le M.Oid. san 

Oideachas Lán-Ghaeilge & Gaeltachta (M.Oid.) ar cúrsa foghlama cumaisc é, le 

critéir iontrála bhreise agus fágála don Ghaeilge. Cuireann an Roinn cistiú ar fáil i 

gcomhair 30 áit ar an gcúrsa in aghaidh na bliana. Bhain 48 scoláire san iomlán céim 

amach ón gcúrsa Máistreachta seo in 2020 agus 2021. Tá dhá chohórt breise de 30 

scoláire ag glacadh páirt sa chlár seo faoi láthair.  

 Ó 2017, cuireadh beirt mhúinteoirí ar iasacht ar fáil chun tacú leis an Máistir Gairmiúil 

san Oideachas in Ollscoil na hÉireann Gaillimh (OÉG). Bhain 25 rannpháirtí céim 

amach ón gclár in 2019/20, bhain 27 rannpháirtí breise céim amach in 2020/21 agus 

táthar ag súil le go mbainfidh suas le 32 rannpháirtí céim amach ón gcéad chohórt 

eile. Cuireadh borradh faoi ghlacadh don chlár oideachais tosaigh múinteoirí seo i 

gcomhair múinteoirí iar-bhunscoile trí sholáthar sparánachtaí ó COGG.  

 Tá taighde á dhéanamh ar an margadh chun tacú le cur i bhfeidhm gnímh eile den 

bheartas don oideachas múinteoirí. Baineann sé seo le forbairt a dhéanamh ar chlár 

OTM lán-Ghaeilge ar clár foghlama cumaisc é a mhairfidh thar dhá bhliain i ndiaidh a 

chéile i gcomhair múinteoirí iar-bhunscoile. 

 

 

Mar chomhaltaí de na grúpaí monatóireachta a dhéanann maoirsiú ar chur i bhfeidhm na 

ngníomhartha sin, is iad na cigirí a chuireann comhairle leanúnach ar fáil chun tacú le hobair na 

nInistitiúidí Ardoideachais. 

 

 

9.4 An t-oideachas lán-Ghaeilge i suíomhanna agus i 

scoileanna lasmuigh den Ghaeltacht  
 

Tá pleananna ar bun chun tacaíocht bhreise a thabhairt don oideachas lán-Ghaeilge i 
suíomhanna agus scoileanna lasmuigh den Ghaeltacht 
 
In Nollaig 2019, d’fhógair An Roinn pleananna chun forbairt a dhéanamh ar an gcéad bheartas 

cuimsitheach maidir leis an oideachas lán-Ghaeilge. Leis an mbeartas nua seo, a fhorbrófar i 

gcomhar le Ranna eile lena n-áirítear an Roinn Leanaí, Comhionnanais, Míchumais, 

Lánpháirtíochta agus Óige (DCEDIY) forálfar creat le haghaidh an t-oideachas lán-Ghaeilge 

d’ardchaighdeán a soláthar i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim (LFC) agus i 

scoileanna lasmuigh den Ghaeltacht. Tá an beartas seo mar chuid den chreat foriomlán a 

bhaineann leis an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 agus leis an Polasaí don 

Oideachas Gaeltachta 2017-2022.  

 

Tá an Chigireacht rannpháirteach sa ghrúpa ionroinne atá bunaithe ag an Aonad um Oideachas 

Gaeltachta sa Roinn chun an bhunphleanáil is gá d’fhorbairt an bheartais nua seo a chur chun 

https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/an-straiteis-20-bliain-don-ghaeilge-2010-2030/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/5e8c1d-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/5e8c1d-none/
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tosaigh. Mar chuid den phróiseas forbartha beartais áireofar athbhreithniú ar thaighde náisiúnta 

agus idirnáisiúnta, athbhreithniú ar an soláthar don oideachas lán-Ghaeilge i bhfianaise an 

tsoláthair agus an éilimh, agus cuntas á dhéanamh ar na treochtaí reatha agus ar rollú réamh-

mheasta daltaí. Chomh maith leis sin áireofar próiseas comhairliúcháin phoiblí lena chinntiú go 

mbeidh rannpháirtíocht fhiúntach na bpáirtithe leasmhara ann ó thús go deireadh an phróisis 

forbartha beartais. 

 

Tionscnaíodh clár píolótach trí bliana san Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus 

Teangacha (FCÁT); ós clár leanúnach píolótach é, níl measúnú foirmiúil déanta air fós 

 

In Aibreán 2019, d’fhógair an tAire Oideachais tionscnamh píolótach trí bliana san Fhoghlaim 

Chomhtháite Ábhar agus Teanga (FCÁT). Is é cuspóir an tionscnaimh phíolótaigh FCÁT tacú le 

foghlaim na Gaeilge tríd an gCorpoideachas (CO) agus ábhair eile a theagasc trí Ghaeilge do 

leanaí d’aoisghrúpaí éagsúla.  

 

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga 

In Aibreán 2019 seoladh an tionscadal FCÁT ar tionscadal píolótach trí bliana é.  

Tá beagnach gach réamhscoil, bunscoil agus iar-bhunscoil ina dteagasctar trí Bhéarla 

páirteach sa tionscadal ina bhfuiltear ag cur na Gaeilge chun cinn trí réimsí éagsúla 

curaclaim a fhoghlaim trí Ghaeilge. Sna hiar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge, tá an tionscadal 

ag baint leas as taithí na foghlama trí Ghaeilge chun forbairt bhreise a dhéanamh ar na 

bhfoghlaim FCÁT sna nuatheangacha iasachta.  

Rinneadh an tionscadal a fhorbairt in dhá chéim. Céim forbraíochta a bhí sa chéad chéim den 

tionscadal, a bhí ar siúl le linn na scoilbhliana 2019/2020. Bhí dearadh agus tástálacha ar 

chláir agus acmhainní um fhorbairt ghairmiúil d’oideoirí luathbhlianta agus do mhúinteoirí san 

áireamh. Tríd an dara céim den tionscadal, ar cuireadh tús leis in 2020/2021, ceadaíodh an 

tionscadal a leathnú chuig líon ní ba mhó de scoileanna agus suíomhanna, agus bhí líon ní 

ba mhó cleachtóirí agus múinteoirí páirteach ann. 

 

Ba bhaill den Chigireacht a chabhraigh le hAonad Polasaí Curaclaim agus Measúnachta na 

Roinne agus an tionscadal á bhunú. Roghnaíodh naoi gcinn déag de scoileanna agus d’ionaid 

luathfhoghlama (ILF) chun páirt a ghlacadh sa tionscadal píolótach FCÁT a tosaíodh i Meán 

Fómhair 2019. 

Táthar ag súil go mbeidh na cleachtóirí, múinteoirí agus daltaí/scoláirí a bhí páirteach sa chéad 

chéim mar ambasadóirí don chur chuige FCÁT i gcomhair na foghlama teanga de réir mar a 

leanann an tionscadal ar aghaidh. Ós rud é go raibh an tionscadal píolótach go fóill ag dul ar 

aghaidh, ní raibh meastóireacht déanta air faoi mhí na Nollag 2020.  

 

9.5 Oideachas san Eolaíocht, Teicneolaíocht, 

Innealtóireacht agus Matamaitic 
 

Leis na hábhair seo cuirtear ar chumas ár bpáistí agus ár ndaoine óga scileanna agus 

inniúlachtaí tábhachtacha a fhorbairt, agus cabhraítear chun iad a ullmhú don ról tábhachtach a 

bheidh acu i rathúlacht na tionsclaíochta agus an taighde agus na forbartha in Éirinn amach 

anseo. Príomhchumasóirí i ngeilleagar na hÉireann iad na hábhair seo. Béimníodh, le linn 

phaindéim COVID-19, an tábhacht atá le modhanna cruthaitheachta nuálaíochta i dtaca le 
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fadhbanna a réiteach agus leis an dóigh ar féidir leis an oideachas ETIM ár bpáistí agus ár 

ndaoine óga a ullmhú chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá romhainn mar shochaí. Agus 

aitheantas á thabhairt don tábhacht a bhaineann le talann ETIM a chothú, a fhorbairt agus a 

úsáid, tá an Roinn tiomanta d’fhorbairt ráitis beartais don oideachas ETIM agus d’fhorbairt plean 

forfheidhmithe tríd an Plean Gníomhaíochta don Oideachas (2017).  

 

Foilsíodh an Ráiteas Beartais Oideachais ETIM 2017-2026 agus an plean forfheidhmithe i 
gcomhair na chéad chéime (2017-2019)  
 

Foilsíodh an Ráiteas Beartais maidir leis an Oideachas ETIM 2017-2026 in 2017 agus 

beartaítear go gcuirfear i bhfeidhm é thar thrí chéim ó 2017-2026: 

Céim 1: 2017-2019, Feabhsú 

Céim 2: 2020-2022, Leabú 

Céim 3: 2023-2026, Fíorú 

 

Tá plean forfheidhmithe, ina mionsonraítear amlínte agus freagrachtaí i dtaca le gach ceann de 

na gníomhaíochtaí a leagtar amach ann, á fhorbairt le haghaidh gach céime. Tacaíodh leis an 

gcéad chéim tríd an Plean Forfheidhmithe Oideachas STEM 2017-2019. 

 

Rinneadh eolas don ráiteas polasaí don Oideachas ETIM trí thaighde, trí chomhairliúchán 

fairsing le páirtithe leasmhara agus trí thuarascáil an Ráiteas Polasaí um Oideachas ETIM 

(2016).Leis sin tugtar aitheantas do réimsí gníomhaíochta agus moltaí a aithníodh sa tuarascáil 

2016, aithnítear na leasuithe atá á gcur i bhfeidhm faoi láthair i gcóras oideachais na hÉireann, 

agus fiosraítear an tslí gur féidir feabhas a chur ar ghníomhaíochtaí agus ar thionscnaimh 

ETIM atá ann cheana mar aon le tionscnaimh nua a ionchuimsiú d’fhonn an tionchar acu a 

uasmhéadú. 

Tacaíodh leis an gcéad chéim den Ráiteas Polasaí a chur i bhfeidhm tríd an Plean 

Forfheidhmithe Oideachas ETIM 2017-2019. Leis an gclár oibre clúdaíodh na ceithre chrann 

taca a bhaineann le forbairt polasaí agus le gníomhaíocht pholasaí a aithníodh sa Ráiteas 

Polasaí. 

 Crann taca 1. Rannpháirtíocht foghlaimeora a chothú 

 Crann taca 2. Cumas oideoirí agus múinteoirí na luathbhlianta a fheabhsú 

 Crann taca 3. Tacú le Cleachtas Oideachais ETIM 

 Crann taca 4. Úsáid a bhaint as fianaise chun tacú leis an Oideachais ETIM 

 

 

Rinne an Chigireacht meastóireacht ar Chéim 1 de chur i bhfeidhm an Ráitis Pholasaí 
don Oideachas ETIM; aithnítear sna torthaí nach raibh an éifeacht inmhianaithe fós ag an 
Ráiteas Polasaí agus ag an bPlean Forfheidhmithe don Oideachas ar roinnt de na 
príomhréimsí i suíomhanna agus scoileanna 
 
Le linn na tréimhse ó Eanáir 2019 go Nollaig 2019, rinne an Chigireacht meastóireacht ar an 

gcéad chéim den Ráiteas Polasaí Oideachais STEM 2017-2026 i sampla de shuíomhanna LFC, 

chomh maith le bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna. Foilsíodh an tuarascáil mheasúnaithe 

Oideachas STEM 2020:Tuairisciú ar Chleachtas i Luathfhoghlaim agus Cúram, 

Comhthéacsanna Bunscoile agus Iar-bhunscoile, i mí Lúnasa 2020. De réir na dtorthaí léirítear:  

 

 

https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/0797f0-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/0e94b-stem-education-policy-statement-20172026/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/653157-none/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/653157-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/0e94b-stem-education-policy-statement-20172026/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9fa41-oideachas-stem-2020-ag-tuairisciu-ar-chleachtas-i-gcomhtheacsanna-luathfhoghlama-agus-luathchuraim-bunscoile-agus-iar-bhunscoile/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9fa41-oideachas-stem-2020-ag-tuairisciu-ar-chleachtas-i-gcomhtheacsanna-luathfhoghlama-agus-luathchuraim-bunscoile-agus-iar-bhunscoile/


271 

 

 Bhí suíomhanna agus scoileanna LFC ullmhaithe le haghaidh rannpháirtíocht ní ba 

mhó leis an oideachas ETIM.  

 Bhí céimeanna tosaigh glactha ag neart bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna, agus 

bhí roinnt ag déanamh dul chun cinn an-mhaith agus ag cruthú conairí nua d’fhonn 

eispéiris agus torthaí an oideachais ETIM a uasmhéadú do pháistí agus do dhaoine 

óga. 

 I gcásanna ina raibh an cleachtas an-mhaith, bhí deiseanna foghlama agus eispéiris 

ETIM comhtháite go saoráideach thar raon ábhar curaclaim. 

 Ba ghá an clár oideachais náisiúnta ETIM a leabú ní ba mhó i suíomhanna LFC agus i 

scoileanna. 

 Níorbh fholáir breis oibre chun cothromas inscne a dheimhniú san oideachas ETIM. 

 Bhí scóip ann chun eispéireas na bhfoghlaimeoirí den ETIM a chomhtháthú ní ba mhó 

sna hearnálacha bunscoile agus iar-bhunscoile.  

 Measadh go raibh sárthábhacht ag baint le forbairt timpeallachtaí cruthaitheacha lena 

n-éascaítear modheolaíochtaí oideachais ETIM. 

 Ba ghá deiseanna chun cumas an oideachais ETIM a chothú, a mheas agus a 

chuimsiú, nuair ba chuí trí fhéinmheastóireacht scoile (SCS). 

  Ní mór aitheantas a thabhairt do mhodhanna nuálaíocha chun tacú le scoileanna agus 

suíomhanna i dtaca le ETIM agus chun iad a dhreasú. 

 

 

 9.6 An fhoghlaim dhigiteach 
 

I gcásanna ina n-úsáidtear teicneolaíochtaí digiteacha go héifeachtach mar chuid den teagasc 

agus den fhoghlaim, cabhraítear le páistí agus le daoine óga chun comhoibriú, chun fadhbanna 

spéisiúla an tsaoil nithiúil a réiteach, chun taighde a dhéanamh agus faisnéis a anailísiú, chun a 

gcuid smaointe a chur in iúl agus chun na nithe a chruthaíonn siad a chomhroinnt le daoine eile 

taobh amuigh de bhallaí an tseomra ranga. Tríd an taighde idirnáisiúnta148 treisítear an tábhacht 

a bhaineann le teicneolaíochtaí digiteacha a ionchuimsiú go hiomlán sa teagasc, san fhoghlaim 

agus sna próisis mheastóireachta. Le heispéireas phaindéim COVID-19 treisíodh an ról 

ríthábhachtach a bhí ag an bhfoghlaim dhigiteach ar an gcuraclam a stiúradh ar dhóigh 

shábháilte i dtimpeallacht na cianfhoghlama. Fuair na scoileanna tacaíocht ón Roinn agus ón 

tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) le linn na dtréimhsí dúnta chun cumas 

breisithe a fhorbairt d’fhonn dul i ngleic le teicneolaíochtaí digiteacha chun tacú le foghlaim. Tá 

sé tábhachtach anois go dtógann scoileanna ar an obair mhaith sin agus go gcinntítear go 

bhfuil teicneolaíochtaí digiteacha mar chuid lárnach d’eispéiris foghlama ár bpáistí agus ár 

ndaoine óga. 

 

Chuir An Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020 réasúnaíocht agus plean 
gníomhaíochta ar fáil chun teicneolaíochtaí digiteacha a chomhtháthú sa teagasc agus 
san fhoghlaim  
 
In An Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020 léiríodh fís shoiléir maidir le húsáid na 

dteicneolaíochtaí digiteacha i scoileanna agus i seomraí ranga na hÉireann. Leagadh amach 

                                                  

 

148 Féach mar shampla léirmheas na litríochta in Butler D., Leahy, M., Shiel, G. and Cosgrove, J. (2013) Building Towards a 
Learning Society: Straitéis Náisiúnta Dhigiteach do Scoileanna A National Digital Strategy for Schools - Páipéar Comhairleach 
a bhí mar bhonn eolais d’fhorbairt na Straitéise Digití do scoileanna.  Ar fáil ag: https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8668db-
none/ 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8668db-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8668db-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8668db-none/
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clár chun teicneolaíochtaí agus uirlisí foghlama digiteacha a leabú in eispéiris foghlama páistí 

agus daoine óga i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna. Cé nach ndearnadh tagairt don 

suíomh LFC go sonrach, luaitear in Aistear, an Creat Curaclaim Luath-Óige agus Straitéis Na 

Chéad 5 araon teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide (TFC) agus teicneolaíochtaí 

digiteacha mar chuid den fhoghlaim.  

 

Bhí an Straitéis le dul as feidhm ag deireadh na scoilbhliana 2020/2021 agus tá forbairt 

straitéise nua faoi lán seoil anois. Leis an straitéis nua tógfar ar an gceann atá ann cheana, ag 

cur san áireamh an dul chun cinn atá déanta go dtí seo maidir le teicneolaíochtaí digiteacha a 

leabú sa teagasc, san fhoghlaim agus sa mheastóireacht, forbairtí nua sna teicneolaíochtaí 

digiteacha mar aon le tosaíochtaí atá ag teacht chun tosaigh. Beidh an straitéis nua ag iarraidh 

tógáil ar an méadú suntasach ar úsáid na dteicneolaíochta digiteacha i scoileanna a tharla mar 

gheall ar phaindéim COVID-19. 

 

Forbraíodh an Creat Foghlama Digiteach (CFD) chun cabhrú le scoileanna 
teicneolaíochtaí digiteacha a leabú sa teagasc agus san fhoghlaim 
 
Ba phríomhbheart den Straitéis Dhigiteach i gcomhair scoileanna an Creat Inniúlachtaí TFC do 

Mhúinteoirí a oiriúnú do chomhthéacs na hÉireann, ag tarraingt ar chreata inniúlachtaí 

digiteacha ábhartha eile ón Eoraip agus ar fud an domhain. Forbraíodh an Creat Foghlama 

Digiteach chun cabhrú le scoileanna teicneolaíochtaí digiteacha a leabú san fhoghlaim agus sa 

mheastóireacht. I rith na scoilbhliana 2017/2018 thug an Roinn cuireadh do scoileanna a bheith 

rannpháirteach i dtriail ar an gcreat, agus rinne an Foras Taighde ar Oideachas (FTO) 

measúnacht neamhspleách ar an triail. Rinne torthaí na trialach sin, a foilsíodh in 2018, eolas 

don chreat deiridh, a cuireadh ar fáil le húsáid i ngach scoil in 2018/19.  

Chun tacú le scoileanna agus iad ag baint leas as an CFD, d’fhorbair an SFGM sraith 

acmhainní lena n-áirítear tacaíochtaí pleanála agus samplaí físeán den dea-chleachtas ó 

sheomraí ranga in Éirinn. 

AAn Creat Foghlama Digití  

Tá an Creat Foghlama Digití ag teacht go díreach le réimsí agus le caighdeáin a tá in Ag 

Breathnú ar an Scoil Againne 2016. Cruthaítear leis soiléireacht do cheannairí scoile agus do 

sholáthróirí oideachais i dtaobh fís chomhroinnte a chruthú maidir leis an dóigh is fearr ar féidir 

leis an teicneolaíocht freastal ar riachtanais na bpáistí agus na ndaoine óga go léir.  

 

 

Léiríodh i dtorthaí na cigireachta éagsúlacht shuntasach sa mhéid is go raibh 
teicneolaíochtaí digiteacha leabaithe sa teagasc agus san fhoghlaim 
 
Le linn na tréimhse ó Eanáir 2019 go Nollaig 2019, rinne an Chigireacht meastóireacht ar an 

bhfoghlaim dhigiteach i sampla de shuíomhanna LFC, de bhunscoileanna agus d’iar-

bhunscoileanna. In ainneoin neart samplaí de chleachtas dearfach a nótáladh sa mheasúnacht, 

ba léir nár fíoraíodh go fóill lánchumas na dteicneolaíochtaí digiteacha chun feabhas a chur ar 

an teagasc, ar an bhfoghlaim agus ar an measúnacht. I measc na bpríomhthorthaí áirítear:  

 

 Bhí éagsúlachtaí suntasacha sa mhéid a bhí teicneolaíochtaí digiteacha leabaithe sa 

teagasc agus san fhoghlaim 

o bhí céimeanna tosaigh dearfacha glactha ag beagnach gach suíomh agus scoil 

sa sampla chun an cleachtas ab fhearr a chur chun tosaigh.  

https://ncca.ie/media/4151/aistear_theearlychildhoodcurriculumframework.pdf
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/f7ca04-first-5-a-whole-of-government-strategy-for-babies-young-children-and/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/f7ca04-first-5-a-whole-of-government-strategy-for-babies-young-children-and/
https://en.unesco.org/themes/ict-education/competency-framework-teachers
https://en.unesco.org/themes/ict-education/competency-framework-teachers
https://www.dlplanning.ie/ga/
https://www.dlplanning.ie/ga/


273 

 

o rinne neart suíomhanna LFC  plé ar an bhfoghlaim dhigiteach agus thosaíodar 

ar phleanáil a dhéanamh ina leith agus bhí plean foghlama digití cruthaithe ag 

mórchuid shuntasach na scoileanna.  

o  bhí neart samplaí dearfacha ann d’ionchuimsiú na dteicneolaíochtaí digiteacha 

sa teagasc agus san fhoghlaim d'aon turas. 

 Cé gur aithníodh nárbh í úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha an cur chuige ab fhearr i 

gcónaí, thuairiscigh na cigirí gur baineadh tearcúsáid as teicneolaíochtaí digiteacha i 

neart suíomhanna agus scoileanna. 

 Níor léir comhairle bheartais ná tacaíochtaí FGL (Foghlaim Ghairmiúil Leanúnach) 

maidir le húsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha sna suíomhanna LFC.  

 I measc na ndúshlán a luaigh suíomhanna agus scoileanna, áiríodh:  

o leibhéal eolais, taithí agus muiníne éagsúla i dtaca le húsáid na 

dteicneolaíochtaí digiteacha i measc cleachtóirí agus múinteoirí 

o deacrachtaí a bhaineann le rochtain a fháil ar leathanbhanda ardluais  

o easpa acmhainní  

 

 

Ba spreagadh í paindéim COVID-19 chun úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha sna 
scoileanna a mhéadú go mór 
 

Soiléiríodh leis na tréimhsí druidte scoileanna a bhí riachtanach mar gheall ar Phaindéim 

COVID-19 tábhacht na dteicneolaíochtaí digiteacha chun freastal a dhéanamh ar an teagasc 

agus ar an bhfoghlaim i dtimpeallacht chianda. Mar a luaitear sa tuarascáil seo, thacaigh an 

Roinn le scoileanna trí cháipéisí treoracha agus trí chistiú, agus ba é an SFGM a chuir FGL 

agus acmhainní ar fáil. Thug taighde na Cigireachta ar theacht ar ais chun na scoile i Meán 

Fómhair-Nollaig 2020 le fios go raibh méadú suntasach ann ar úsáid na dteicneolaíochta 

digiteacha i scoileanna. De réir an taighde tuairiscíodh go raibh torthaí an-dearfach maidir le 

hinfhaighteacht agus maidir le húsáid teicneolaíochtaí digiteacha i scoileanna. Mhaígh 

beagnach gach príomhoide go raibh ardán foghlama digití i bhfeidhm chun tacú le teagasc agus 

foghlaim agus go raibh cur amach ag múinteoirí agus daltaí ar na hardáin foghlama digití a 

úsáid. Bhí daltaí agus scoláirí a ghlac páirt i bhfócas-ghrúpaí an-dearfach faoin méadú in úsáid 

na dteicneolaíochtaí digiteacha ag a múinteoirí. Tugtar le fios ó thorthaí taighde na Cigireachta, 

áfach, go raibh difear mór in eolas na mball foirne sna scoileanna, go háirithe sna 

bunscoileanna, maidir le conas ardáin dhigiteacha a úsáid agus go raibh deiseanna srianta ag 

roinnt scoileanna chun teicneolaíochtaí digiteacha a leabú sna modhanna teagaisc, foghlama 

agus measúnaithe acu mar gheall ar dheacrachtaí le nascacht leis an leathanbhanda ardluais. 

 

9.7 Cruthaitheacht 
 

Aithnítear gur gné thábhachtach den fhoghlaim do chách iad scileanna agus inniúlachtaí 

smaointeoireachta criticiúla agus cruthaithí (SCC). Is léir an méid sin i dtorthaí taighde 

idirnáisiúnta, agus leagann an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta 

(ECFE)149 béim ar thábhacht agus ar lárnacht scileanna smaointeoireachta cruthaithí d’fholláine 

                                                  

 

149 Vincent-Lancrin, S., Gonzalez-Sancho, C., Bouckaert, M., Luca, F., Fernández-Barrerra, M., Jacotin, G., Urgel, J. & Vidal, 
Q. (2019) Fostering Students' Creativity and Critical Thinking: What it Means in School. Ar fáil ag: https://www.oecd-
ilibrary.org/education/fostering-students-creativity-and-critical-thinking_39557c9f-en 

 

https://www.oecd-ilibrary.org/education/fostering-students-creativity-and-critical-thinking_39557c9f-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/fostering-students-creativity-and-critical-thinking_39557c9f-en
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saoránach, mar aon leis na buntáistí sóisialta agus geilleagracha a chruthaítear leo. Teastóidh 

ó na sochaithe agus ó na geilleagair a mbeidh páistí agus daoine óga an lae inniu ina gcónaí 

iontu go mbeidh siad freagrúil, solúbtha, inoiriúnaithe agus cruthaitheach. Ar an ábhar sin,  

beidh an chruthaitheacht, an smaointeoireacht chriticiúil agus an nuálaíocht mar ábhair 

thábhachtacha mhachnaimh do shuíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim agus do 

scoileanna sna deich mbliana atá romhainn.  

 

I gcomhthéacs na hÉireann, d’aithin an Rialtas luach na cruthaitheachta maidir le folláine, na 

healaíona agus leasa eacnamaíocha agus sóisialta a chur chun cinn. Mar thoradh air sin tá 

fócas rialtais-uile ar an gcruthaitheacht, trí Clár Éire Chruthaitheach. Tógtar an clár timpeall ar 

na príomhthéamaí: Óige Chruthaitheach, Pobail Chruthaitheacha, Áiteanna Cruthaitheacha, 

agus Náisiún Cruthaitheach. Leanann an clár ar aghaidh go 2022 agus is é ceann de na 

príomhthéamaí ná díriú ar dheiseanna cruthaitheacha agus rannpháirtíochta do leanaí agus do 

dhaoine óga. Tá ionadaíocht ag an gCigireacht ar an nGrúpa Comhairleach Saineolaithe Éire 

Chruthaitheach agus téann sí i ngleic go rialta le Clár Óige Chruthaitheach mar chuid dá 

gealltanas maidir le forbairt comhpháirtíochtaí straitéiseacha.  

 

Tugann an Rialtas cistiú do réimse tionscnamh chun an chruthaitheacht a chur chun 
cinn 
 

Faoin gcolún óige chruthaitheach faoi Clár Éire Chruthaitheach, tugann an rialtas cistiú do 

réimse tionscnamh ina gcuirtear an chruthaitheacht chun cinn i measc páistí agus daoine óga. I 

measc na bpríomhthionscnamh le linn na tréimhse dá dtagraítear sa tuarascáil seo, áirítear: 

Scoileanna Ildánacha, Braislí Cruthaitheacha; Comhpháirtíocht idir Múinteoirí agus Ealaíontóirí 

(CME), Ealaíona sa tSraith Shóisearach FGL; Rannpháirtíocht Chruthaitheach; 

Comhpháirtíochtaí Óige Chruthaitheach; Tairseach na nEalaíon san Oideachas; Taisclann 

Taighde Ealaíon agus Cultúir san Oideachas (TTECO); agus Music Generation. 

 

 

Óige Chruthaitheach 

Tháinig an colún óige chruthaitheach den Chlár Éire Chruthaitheach i gcomharba ar Cairt na 

nEalaíon san Oideachas a bhí á comhsheoladh ag an Aire Oideachais agus Scileanna agus ag 

an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta in 2013.  

Foilsíodh Óige Chruthaitheach - Plean chun Poitéinseal Cruthaitheach Gach Páiste agus Duine 

Óig a Chumasú i mí na Nollag 2017 agus luadh gealltanas an Rialtais lena chinntiú go bhfuil 

rochtain phraiticiúil ag gach leanbh in Éirinn ar an teagasc, ar thaithí agus ar an rannpháirtíocht 

sa cheol, sa drámaíocht, sna healaíona agus sa chódú faoi 2022. 

I measc na bpríomhspriocanna atá ag Óige Chruthaitheach agus i measc na mbeart ar 

tacaíodh leo mar chuid dá chur i bhfeidhm, áirítear na nithe seo a leanas: 

 rochtain na ndaoine óga ar thionscnaimh agus ar ghníomhaíochtaí cruthaitheacha a 

leathnú 

 díriú ar gach leanbh a ionchuimsiú 

 tacú le torthaí dearfacha agus inbhuanaithe do pháistí agus do dhaoine óga trí 

rannpháirtíocht chruthaitheach ar fud suíomhanna foirmiúla agus neamhfhoirmiúla. 

Cuimsíonn an plean: 

 scoileanna: tionscnaimh ealaíon agus cruthaitheachta a fheabhsú i scoileanna agus i 

suíomhanna LFC. 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/aca24-the-creative-ireland-programme/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/aca24-the-creative-ireland-programme/
https://www.creativeireland.gov.ie/ga/oige-ildanach/scoileanna-ildanacha/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/bff1a-ciste-barr-feabhais-scoileanna-braisli-cruthaitheacha/
https://artsineducation.ie/ga/organisations/teacher-artist-partnership-as-a-model-for-cpd/
https://artsineducation.ie/ga/organisations/teacher-artist-partnership-as-a-model-for-cpd/
https://www.artsinjuniorcycle.ie/
https://www.creativeengagement.ie/
https://www.creativeireland.gov.ie/ga/oige-ildanach/comhphairtiochtai-aitiula-oige-ildanach-caoi/
https://artsineducation.ie/ga/home/
https://dri.ie/acerr-dri-join-us-launch
https://dri.ie/acerr-dri-join-us-launch
https://www.musicgeneration.ie/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/598eca-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/598eca-none/
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 FGL an mhúinteora: forbairt leanúnach ghairmiúil do mhúinteoirí a mhéadú agus a 

bhreisiú ar fud na mbunscoileanna, na n-iar-bhunscoileanna agus na suíomhanna LFC. 

 lasmuigh den scoil: feabhas a chur ar chomhoibriú trasearnála chun tacú leis an 

gcruthaitheacht do pháistí agus do dhaoine óga sa phobal. 

 

Scoileanna Ildánacha 

Is éard atá i gceist le Scoileanna Ildánacha ná tionscnamh suaitheanta de chuid  Clár Éire 

Chruthaitheach chun poitéinseal cruthaitheach gach páiste a chumasú. Tá an tionscnamh á 

stiúradh ag an gComhairle Ealaíon i gcomhpháirtíocht leis an Roinn Oideachais agus leis an 

Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán. Tógtar ar ghealltanais a 

leagtar amach i gCairt na nEalaíon san Oideachas, go sonrach maidir le Arts Rich Schools 

(ARIS).  

Tá sé mar aidhm ag Scoileanna Cruthaitheacha  na healaíona agus an chruthaitheacht a chur i 

gcroílár shaolta na ndaoine óga. Leis an tionscnamh tacaítear le scoileanna chun a bplean 

scoile cruthaithí féin a fhorbairt. Tá sé mar aidhm aige freisin caidrimh a fhorbairt agus a neartú 

idir scoileanna agus an bonneagar níos leithne cultúir agus pobail ina bhfeidhmíonn siad. 

Faigheann scoileanna atá páirteach ann cistiú breise agus tacaíocht ó chomhpháirtí 

cruthaitheach chun tacú leo agus a bplean cruthaitheach á chur le chéile acu. 

 

Braislí Cruthaitheacha  

Tá Braislí Cruthaitheacha ar cheann de phríomhthionscnaimh ‘ionscoile’ Clár Óige Ildánach. 

Sheol an Roinn Braislí Cruthaitheacha in 2018 mar thionscnamh píolótach. Tá sé á chomhordú 

go náisiúnta ag an Roinn i gcomhpháirt le hIonaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann (ITOÉ), 

agus á mhaoiniú trí Chiste Barr Feabhais Scoileanna-an Tionscnaimh Braislí Cruthaitheacha.  

Is éard a bhíonn i mBraisle Chruthaitheach go hiondúil ná idir trí agus cúig scoil/ionad 

Ógtheagmhála a chomhoibríonn maidir le dearadh, feidhmiú, measúnú agus scaipeadh 

tionscadail nuálaigh ealaíon agus foghlama cruthaithí a thacaíonn leo aghaidh a thabhairt ar 

dheacracht nó dúshlán comónta. 

Bíonn scoileanna san áireamh i mBraislí Cruthaitheacha ag céimeanna éagsúla dá dturas ó 

thaobh cruthaitheacht a úsáid sa seomra ranga. Is éard a bhíonn i mbraislí ná bunscoileanna 

amháin, iar-bhunscoileanna amháin nó meascán de bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna. 

Is ar bhonn saolré dhá bhliain a bhíonn rannpháirtíocht leis an gclár.  

 

FGL: CME agus an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí 

Faoin gclár Éire Ildánach, cuireann an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, 

Spóirt agus Meán maoiniú ar fáil i leith FGL do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile. 

Comhpháirtíocht idir Múinteoirí agus Ealaíontóirí (CME) 

Is éard é an cúrsa samhraidh agus clár cónaitheachta Comhpháirtíocht idir Múinteoirí agus 

Ealaíontóirí (CME) ná tionscnamh ealaíon i scoileanna a chuireann ar chumas ealaíontóirí 

oibriú i gcomhar le múinteoirí bunscoile. Tá an tionscnamh á riar trí Ionad Oideachais Thrá Lí, 

le tacaíocht ón Roinn Oideachais agus an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, 

Spóirt agus Meán. Seoladh CME mar chlár píolótach in 2014 agus tugadh isteach sa 



276 

 

phríomhshruth é tar éis fhoilsiú na tuarascála taighde ar an gclár píolótach i mí an Mhárta 

2016.  

Reáchtáiltear na Cúrsaí Samhraidh CME, atá á n-oibriú i ngach ceann den 21 Ionad 

Oideachais lánaimseartha in Éirinn, i mí Iúil nó i mí Lúnasa agus tá gach cúrsa á 

sheachadadh ag Áisitheoirí idir Múinteoirí agus Ealaíontóirí oilte. Tá deiseanna mar 

Ealaíontóir Cónaitheach maoinithe san áireamh sa tionscnamh trí a ndéanann múinteoirí 

agus ealaíontóirí rannpháirteacha comhoibriú sa scoil le linn na bliana acadúla dá éis sin. 

Le linn 2020, tugadh cúrsa creidiúnaithe ar líne isteach faoin gclár.  

An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí: Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach  

Is éard ata sna hEalaíona sa tSraith Shóisearach ná sraith d'eispéiris forbartha gairmiúla do 

mhúinteoirí chun tacú le rannpháirtíocht leis na healaíona agus leis an bhfoghlaim sa tSraith 

Shóisearach. Cuimsíonn na ceardlanna na prionsabail agus na príomhscileanna a thacaíonn 

leis an gCreat don tSraith Shóisearach agus le Cairt na nEalaíon san Oideachas agus 

cuirtear modheolaíochtaí praiticiúla agus cruthaitheacha ar fáil do mhúinteoirí sna ceardlanna 

chun dul i ngleic le torthaí foghlama ina seomra ranga.  

Tá an tionscnamh bunaithe ar chomhpháirtíocht agus comhoibriú le príomhpháirtithe 

comhpháirteacha sna hearnálacha ealaíon agus oideachais. Tá an tionscnamh á riar tríd an 

tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (SSM), in Ionad Oideachais Mhuineacháin.  

 

 

Clár Páirtíochta Cruthaithí Chumann Náisiúnta na bPríomhoidí agus na Leas-

Phríomhoidí  

Tá an Clár Páirtíochta Cruthaithí, a bhunaigh an Cumann Náisiúnta Príomhoidí agus 

Príomhoidí Tánaisteacha (CNPPT) in 2004, á chómhaoiniú ag an Roinn Turasóireachta, 

Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán. Cuireann an clár cruthaitheacht agus treallús 

chun cinn, agus tá sé mar aidhm aige spéis scoláirí meánscoile sna healaíona a spreagadh. 

Faoin gclár, bronntar deontais suas le €2000 ar scoileanna don oideachas ealaíne faoi 

chritéir atá leagtha amach go soiléir agus tugtar faoi thionscadail ar bhonn cómhaoinithe leis 

an scoil i gceist. Tugann na tionscadail deis do chleachtóirí ealaíne oibriú le scoláirí i 

scoileanna le cur ar a gcumas saothair a chruthú sna hamharcealaíona, ceol, drámaíocht, 

rince, scannánaíocht agus filíocht.  

 

Comhpháirtíochtaí Áitiúla Óige Ildánach  

Is tionscnamh píolótach é Comhpháirtíochtaí Áitiúla Óige Ildánach (CÁÓI) a seoladh in 2018 

faoi Óige Ildánach.  

Tá na comhpháirtíochtaí CÁÓI á dtreorú ag Boird Oideachais agus Oiliúna áitiúla (BOOanna). 

Is líonraí iad na comhpháirtíochtaí a chumasaíonn comhroinnt faisnéise agus comhoibrithe i 

measc soláthraithe seirbhísí áitiúla óige ildánach chun úsáid níos fearr a bhaint as acmhainní, 

cleachtais agus tionscnaimh atá ann cheana i limistéar BOO.  

Tugann siad le chéile raon leathan acmhainní daonna agus bonneagair chun gníomhaíochtaí 

cruthaitheacha lasmuigh den scoil a fhorbairt agus a sholáthar do leanaí agus do dhaoine óga 

a chomhlánaíonn agus a oibríonn le suíomhanna foirmiúla scoile.  
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Cuireadh suas le €300,000 sa bhliain ar fáil don chlár píolótach suas le deireadh 2020. 

 

Tairseach na nEalaíon san Oideachas 

Bunaíodh Tairseach na nEalaíon san Oideachas in 2015 agus tá sé á threorú ag an Roinn 

Oideachais. Ba chuspóir ag Cairt na nEalaíon san Oideachas é an tairseach a bhunú agus 

faigheann sí tacaíocht ó Óige Ildánach. Cuireann an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, 

Gaeltachta, Spóirt agus Meán agus an Roinn Oideachais maoiniú ar fáil d’fhorbairt leanúnach 

gníomhaíochtaí na Cairte agus na tairsí. 

Is í an tairseach an phríomhacmhainn dhigiteach náisiúnta den chleachtas ealaíon agus 

oideachais in Éirinn. Is é an t-éiteas atá aige ná pobal cleachtais a thógáil laistigh de na 

healaíona agus oideachas, agus spás a chur ar fáil inar féidir tacaíocht agus spreagadh a 

thabhairt d’ealaíontóirí agus do mhúinteoirí araon. Tugann an tairseach deis nach bhfacthas 

riamh cheana do dhaoine óga páirt thairbheach a glacadh sna healaíona san oideachas in 

Éirinn.  

 

Taisclann Taighde Ealaíon agus Cultúir san Oideachas  

Seoladh an Taisclann Taighde Ealaíon agus Cultúir san Oideachas (TTECO) i mí Mheán 

Fómhair 2020. Forbraíodh é mar chuid den Chlár Éire Ildánach, le tacaíocht ó Chistí na 

gCuntas Díomhaoin150, ag cumann institiúidí atá tiomanta do chur chun cinn an Oideachais 

Ealaíon agus Cultúir, agus an Taighde sna hEalaíona san Oideachas. Ar bhunú an TTECO, 

comhlíontar ceann de ghealltanais Chairt na nEalaíon san Oideachas. 

Tá an TTECO tagtha le chéile le Taisclann Dhigiteach na hÉireann151 chun ábhair a bhaineann 

leis na healaíona agus an cultúr san oideachas a chur i dtaisclann dhigiteach shlán iontaofa. 

Tá sé beartaithe ag an TTECO éascú a dhéanamh ar chaomhnú fadtéarmach na n-ealaíon 

agus an chultúir in ábhar oideachais ó raon leathan cúlraí. Éascóidh sé sonraí i raon de 

mheáin, lena n-áirítear físeáin agus íomhánna a chabhróidh le taighdeoirí torthaí a gcuid 

taighde a chur in iúl agus a léiriú don phobal i gcoitinne. Tá rochtain ar fáil saor in aisce ar an 

taisclann.  

 

Music Generation  

Is é Music Generation Clár Náisiúnta Oideachais Ceoil na hÉireann. Tá Music Generation á 

chomhaoiniú ag U2, Cistí na hÉireann, an Roinn Oideachais, agus Comhpháirtíochtaí Áitiúla 

Oideachais Ceoil. Tá sé mar aidhm aige saol leanaí agus daoine óga a athrú ó bhonn trí 

rochtain ar oideachas taibh-cheoil ardchaighdeáin ina gceantar. Trí chomhpháirtíochtaí áitiúla 

oideachais ceoil, tá sé mar aidhm ag an gclár bealaí láidre ilchineálacha a chruthú do 

rannpháirtithe chun páirt a ghlacadh i dteagasc gutha agus gléis arna chur ar fáil ag ceoltóirí 

oilte gairmiúla, i ngach seánra agus stíl den cheol.  

I mí na Nollag 2017, d’fhógair Rialtas na hÉireann a ghealltanas tacú le leathnú náisiúnta 

Music Generation faoi 2022. 

                                                  

 

150 Tá tuilleadh eolais ar an TIFC ar fáil ag https://www.pobal.ie/programmes/dormant-accounts-fund-daf/. 
151 Is taisclann dhigiteach náisiúnta é Taisclann Dhigiteach na hÉireann do shonraí na ndaonnachtaí, na n-eolaíochtaí 

sóisialta agus na hoidhreachta cultúrtha in Éirinn. 

https://www.pobal.ie/programmes/dormant-accounts-fund-daf/
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Tá dul chun cinn maith déanta le  tionscnaimh chun an chruthaitheacht a chur chun cinn 
 

 

 

 Faoi dheireadh na scoilbhliana 2019/20, bhí breis agus trí chéad scoil tar éis páirt a 

ghlacadh i Scoileanna Ildánacha/Creative Schools. 

 Cuireadh tús leis an tionscnaimh Braislí Cruthaitheacha sa bhliain acadúil 2018-19 

le bunú 23 braisle le 71 scoil ar fud na tíre. Faoi dheireadh 2020, bhí 220 scoil ag 

glacadh páirt ann.  

 Ó 2014 i leith, tá 1,491 múinteoirí agus breis agus 300 ealaíontóirí tar éis páirt a 

ghlacadh in CME, agus 85 éascaitheoirí oilte chun an clár a sheachadadh. Chomh 

maith leis sin, bhí 655 cónaitheachtaí ann. Fuarthas amach in athbhreithniú na 

Cigireachta ar chúrsa samhraidh ar líne CME in 2021 go raibh an t-ábhar ar 

chaighdeán an-mhaith agus gur thug sé tuiscint an-soiléir do rannpháirtithe ar an 

gcaoi le dea-chleachtas a fhorbairt i gcomhpháirtíochtaí múinteoirí–ealaíontóirí chun 

cur le heispéiris um oideachas sna healaíona i scoileanna. Tá taighde déanta chun 

tacú le forbairt samhla FGL don earnáil luathfhoghlama agus luathchúraim.  

 Cruinniú na nÓg – seoladh an lá náisiúnta de ghníomhaíochtaí cruthaitheacha saor 

in aisce do leanaí agus do dhaoine óga in 2018 agus cuireadh i bhfeidhm é  i bpáirt le 

gach údarás áitiúil. Go dtí seo, tá trí cinn de laethanta Chruinniú na nÓg thar a bheith 

rathúil reáchtáilte ag an gClár Éire Ildánach, lena n-áirítear imeacht iomlán ar líne 

agus fíorúil in 2020.  

 Le tionscnamh píolótach Comhpháirtíochtaí Áitiúla Óige Ildánach (CÁÓI) 2019, 

cuireadh ar chumas trí cinn de BOOanna líonraí a bhunú chun comhroinnt faisnéise 

agus comhoibrithe i measc soláthraithe seirbhísí áitiúla óige ildánach a éascú chun 

úsáid níos fearr a bhaint as acmhainní, cleachtais agus tionscnaimh atá ann cheana.  

 Cuireadh oiliúint iomlán ar rochtain ar ghuth an linbh ar fáil dóibh siúd a chuireann 

tionscnaimh ar fáil amhail Scoileanna Cruthaitheacha, Braislí Cruthaitheacha agus na 

tionscnaimh phíolótacha CÁÓI. Chabhraigh sé seo chomh maith le bonn eolais a chur 

faoi fhorbairt clár do Chruinniú na nÓg.  

 Tacaíodh le tionscadail chun rochtain ar sholáthar lasmuigh den scoil a mhéadú agus 

a fheabhsú, lena n-áirítear i réimse an oideachais ceoil, na scríbhneoireachta 

cruthaithí agus na drámaíochta don aos óg. 

 

 

Tá cruthaitheacht á léiriú i bhforbairt na gcreataí curaclaim 
 

I rith na tréimhse dá dtagraíonn an tuarascáil seo, d’oibrigh an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim 

agus Measúnachta (CNCM) lena chinntiú go raibh cruthaitheacht agus smaointeoireacht 

chriticiúil le sonrú i bhforbairt creataí curaclaim. Mar shampla, tá príomhscil Bí Cruthaitheach 

neadaithe i sonraíochta na n-ábhar sa tSraith Shóisearach a bhí faoi threoir ag an gcreat.152 Is 

inniúlacht thábhachtach é chomh maith Dréacht-Chreat Curaclaim Bunscoile (2020).  

 

                                                  

 

152An Roinn Oideachais agus Scileanna (2015). Creat don Sraith Shóisearach 2015 Ar fáil ag: 
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/05e2ab-none/  nó https://ncca.ie/ga/an-tsraith-shóisearach/creat-don-tsraith-shóisearach/  

https://ncca.ie/media/4456/ncca-primary-curriculum-framework-2020.pdf
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/05e2ab-none/
https://ncca.ie/ga/an-tsraith-shóisearach/creat-don-tsraith-shóisearach/
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De réir mar a fhorbraítear nó a leasaítear creataí curaclaim eile, tá sé i gceist go mbeidh 

inniúlachtaí cruthaitheachta agus smaointeoireachta criticiúla curtha in iúl go soiléir laistigh 

díobh. 

 

Tugadh le fios i dtorthaí cigireachta nach bhfuil fianaise ar thuiscint chomhroinnte ar 
chruthaitheacht i gcomhthéacsanna oideachais 
 

Cé go dtugann na healaíona deis uathúil chun smaointeoireacht chruthaitheach leanaí agus 

daoine óga a fhorbairt, is minic a bhíonn an chruthaitheacht comhcheangailte leis an bhfoghlaim 

san oideachas ealaíon. Ní i gcónaí a d’aithin an córas ná na scoileanna i gcoitinne gur cheart 

go mbeadh an chruthaitheacht mar chuid den fhoghlaim i ngach réimse, agus gur chóir go 

mbeadh a lorg ar gach gné den fhoghlaim seo.  

 

Tugadh le fios i dtorthaí cigireachta ar fud na n-earnálacha uile le linn na tréimhse dá 

dtagraíonn an tuarascáil nach raibh tuiscint chomhroinnte ar smaointeoireacht chriticiúil agus 

chruthaitheach i gcomhthéacsanna oideachais bunaithe go fóill. Mar thoradh air sin, ba 

dhúshlánach é do scoileanna glacadh le tuiscint ar na bealaí éagsúla ina bhféadfaí an 

chruthaitheacht a chur chun cinn. D’aithin cigirí go raibh gá le brí na cruthaitheachta a shoiléiriú 

mar chuid den fhoghlaim agus é seo a nascadh le gníomhartha a bhaineann le 

smaointeoireacht chriticiúil agus chruthaitheach thar réimsí uile an churaclaim. Chun é seo a 

chur chun cinn, tá an tuiscint seo a leanas ar an gcruthaitheacht forbartha ag an gCigireacht 

mar a bhaineann sé leis an teagasc agus leis an bhfoghlaim. 

 

Tuiscint na Cigireachta ar Chruthaitheacht sa Teagasc agus san Fhoghlaim: 

San oideachas, is éard atá sa chruthaitheacht ná  leanaí agus daoine óga ag baint úsáid  as 

a gcumas samhlaíoch chun a gcuid smaointeoireachta a athrú ó bhonn agus smaointe agus 

réitigh bhunaidh nuálaíocha ar fhadhbanna a chruthú. Is éard atá i gceist leis ná leanaí agus 

daoine óga ag plé le daoine eile chun eolas atá ann cheana féin a fhiosrú agus chun hipitéis 

a chruthú ina leith, chun rudaí a dhéantar talamh slán de a cheistiú, plé le féidearthachtaí 

agus rioscaí a ghlacadh. Is éard a bhíonn mar thoradh ar an bpróiseas cruthaitheach ná táirgí 

agus torthaí i bhfoirm smaointe, peirspictíochtaí agus déantúsáin bhunaidh nuálaíocha a 

théann chun leasa an fhoghlaimeora féin agus daoine eile sa tsochaí i gcoitinne. Tá an 

próiseas cruthaitheach san oideachas atriallach agus bíonn fás agus sealbhú inniúlachtaí, 

amhail an cheardaíocht, léiriú, feabhsú agus buanseasmhacht ag baint leis. 

Cé go gcuireann na healaíona ardán uathúil ar fáil inar féidir leis an nuálaíocht ealaíonta 

agus an chruthaitheacht bláthú, is féidir agus ba cheart go mbeadh an chruthaitheacht ina 

gné de gach disciplín. Ba chóir go mbeadh lorg na cruthaitheachta ar gach réimse den 

churaclam, ag gach leibhéal ó na Luathbhlianta go dtí an tArdoideachas. Tá deiseanna ann 

do leanaí agus do dhaoine óga a gcumas samhlaíoch, cruthaitheach agus nuálaíoch a 

fhorbairt ina gcuid spraoi, sa cheol, sa drámaíocht, sna hamharcealaíona, sa litríocht agus sa 

rince, de réir mar a bhíonn siad ag scríobh agus de réir mar a bhíonn siad ag foghlaim agus 

ag sealbhú teanga, sa mhatamaitic agus sna heolaíochtaí, agus de réir mar a bhíonn siad ag 

dearadh agus ag déanamh, nuair a bhíonn siad ag obair le bia nó nuair a bhíonn siad i mbun 

gníomhaíochtaí nuálaíochta agus fiontraíochta. Cuireann an fhoghlaim uile deiseanna ar fáil 

chun an chruthaitheacht a chothú agus a fhorbairt. 
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Chruthaigh an Chigireacht plean gníomhaíochta dá rannpháirtíocht sa chruthaitheacht ó 
2020 go 2022 
 

Go déanach in 2019, d’ullmhaigh an Chigireacht plean gníomhaíochta chun a rannpháirtíocht 

sa chruthaitheacht a threorú sa tréimhse 2020-2022. Lean an plean gníomhaíochta ó 

Chomhdháil Bhliantúil na Cigireachta in 2019, arbh é an téama a bhí aici ná ‘Ligean leis an 

gCruthaitheacht sa Teagasc agus san Fhoghlaim’. Tógadh an plean gníomhaíochta ar cheithre 

chrann taca: 

 

Crann taca 1:  Tuiscint chomhroinnte a aontú agus cabhrú le cigirí foghlaim agus saineolas a 

thógáil maidir leis an gcruthaitheacht – Líonra Cruthaitheachta agus FGL do chigirí 

Crann taca 2:  Meastóireacht a dhéanamh ar an gcruthaitheacht i scoileanna, i suíomhanna 

luathbhlianta agus in ionaid oideachais agus tuairisciú ina leith 

Crann taca 3: Acmhainní a sholáthar do scoileanna, do shuíomhanna luathbhlianta agus 

d’ionaid oideachais chun tacú leis an bhféinmheastóireacht agus le forbairt na cruthaitheachta 

Crann taca 4: Comhpháirtíochtaí straitéiseacha na Cigireachta a fhorbairt agus a fheabhsú 

 

Tá tionscnaimh forbartha ag an gCigireacht chun an chruthaitheacht a chur chun cinn sa 
teagasc agus san fhoghlaim 
 

Ag leanúint ar aghaidh ó Chomhdháil Bhliantúil 2019, bhunaigh an Chigireacht grúpa oibre agus 

líonra gairmiúil don Chruthaitheacht san Oideachas chun smaointeoireacht chruthaitheach a 

cothú agus a tacú sa teagasc agus san fhoghlaim ar fud réimsí uile an churaclaim agus na n-

earnálacha ó na luathbhlianta go dtí an t-iar-bhunoideachas. 

 

Bunaíodh an Grúpa Oibre Cruthaitheachta chun cur chun cinn na cruthaitheachta san fhoghlaim 

a bhrú chun tosaigh mar chuid den chigireacht. Bhí an méid seo i measc a chuid oibre: 

 

 iniúchadh a dhéanamh ar láithreacht na cruthaitheachta laistigh de thrí chreat 

cáilíochta na Cigireachta do na hearnálacha LFC, bunscoile agus iar-bhunscoile 

 doiciméid earnáil-sonracha ar an gcruthaitheacht a fhorbairt chun tacú le cigirí dea-

chleachtas a bhaineann leis an gcruthaitheacht i suíomhanna agus scoileanna a 

aithint, luach a chur uirthi agus tuairisciú a dhéanamh uirthi 

 togra a fhorbairt le haghaidh tuairisc ilchodach ar an gcruthaitheacht a bhainfidh leas 

as torthaí cigireachtaí le linn 2022 agus a thuairisceoidh ar shamplaí de chleachtas 

dearfach ar thángthas orthu i suíomhanna LFC, i mbunscoileanna agus in iar-

bhunscoileanna agus in ionaid oideachais 

 

 

Thug an an grúpa oibre faoi iniúchadh ar chreataí cigireachta na Cigireachta. Moladh go gcuirfí 

le ráitis chleachtais éifeachtacha agus an-éifeachtach atá ann cheana laistigh de chreataí 

cigireachta agus go n-áireofaí roinnt ráiteas nua cleachtais d’fhonn a chinntiú go spreagfaí agus 

go ndearbhófaí an chruthaitheacht sa teagasc agus san fhoghlaim le linn cigireachtaí agus 

féinmheastóireachtaí scoile.  

 

Ní dhíríonn an líonra gairmiúil ar ábhair ealaíon-bhunaithe amháin, ach ina ionad sin déanann 

sé imscrúdú ar an gcaoi lenar féidir an chruthaitheacht a chomhtháthú thar ábhair agus 

earnálacha, agus cuidíonn sé le scileanna smaointeoireachta éagsúla agus coinbhéirseacha 
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daltaí/scoláirí a fhorbairt. Tá dhá nuachtlitir curtha le chéile ag an ngrúpa do chigirí, chun iad a 

choinneáil suas chun dáta ar an smaointeoireacht reatha agus ar an eolas faoi imeachtaí 

‘cruthaitheachta’ gaolmhara, mar shampla Scoileanna Cruthaitheacha. 

 

Tá sé beartaithe ag an gCigireacht tuarascáil ilchodach a fhoilsiú ar an gcruthaitheacht 
sa teagasc agus san fhoghlaim 
 

Tá sé beartaithe ag an gcigireacht tuarascáil ilchodach a fhoilsiú ar an gcruthaitheacht sa 

teagasc agus san fhoghlaim i suíomhanna agus i scoileanna i dtreo dheireadh 2022. 

Samhlaítear go mbeidh torthaí agus moltaí na tuarascála mar bhonn eolais  agus go gcuirfidh 

siad chun cinn an dea-chleachtas i suíomhanna agus i scoileanna, sa Chigireacht, agus sa 

chóras oideachais i gcoitinne. De ghnáth, faireann cigirí an chruthaitheacht trí lionsa na 

nEalaíon i raon samhlacha cigireachta amhail an mheastóireacht curaclaim agus cigireachtaí 

ábhair. Déanfaidh an tuarascáil seo, i gcomhar le tuiscint níos leithne na Cigireachta ar an 

gcruthaitheacht, iarracht freisin leathú a dhéanamh ar an lionsa trína ndéanann cigirí 

meastóireacht agus tuairisciú ar an gcruthaitheacht agus smaointeoireacht chriticiúil i 

suíomhanna agus i scoileanna.  

 

Áirítear i Plean Straitéiseach na Cigireachta 2021-2024 an chruthaitheacht a chur chun cinn 

agus scoileanna a spreagadh chun an chruthaitheacht agus smaointeoireacht chriticiúil a 

chuimsiú ina gcuid oibre. 

 

9.8 Nuatheangacha iasachta 
 
I 2017, seoladh Déanann Teangacha Nasc: Straitéis do Theangacha Iasachta san 
Oideachas in Éirinn 2017–2026 agus Plean Gníomhaíochta 2017–2022 
 

Déanann Teangacha Nasc: Straitéis do Theangacha Iasachta san Oideachas in Éirinn 2017–

2026 agus Plean Forfheidhmithe 2017–2022 a forbraíodh i gcomhthéacs ghníomh 1.6 de Plean 

Gníomhaíochta na Roinne don Oideachas 2016–2019 a bhfuil sé mar sprioc aige daltaí a 

chumasú chun cumarsáid a dhéanamh go héifeachtach agus a gcumas i dteangacha a 

fheabhsú. Is é cuspóir na sprice seo daltaí/scoláirí a chumasú chun cumarsáid éifeachtach a 

dhéanamh agus a gcaighdeáin inniúlachta i dteangacha a fheabhsú. Foilsíodh iad in 2017.  

 

Tacaíonn an Straitéis agus a fhorfheidhmiú le leibhéil rannpháirtíochta agus inniúlachta i 

bhfoghlaim teangacha iasachta a mhéadú. Cé gur cuspóir an-tábhachtach é deiseanna 

foghlama teanga ardchaighdeáin a chur ar fáil agus inniúlacht a chur chun cinn sa dá theanga 

oifigiúla, Gaeilge agus Béarla, tacaíonn an Straitéis le foghlaim raon teangacha iasachta chomh 

maith. 

 

Leirítear tiomantas i Déanann Teangacha Nasc d’fhorbairt teangacha inimirceacha mar 

acmhainn náisiúnta agus is próiseas é seo ba cheart a thosú sa bhunscoil. Bonn an-mhaith 

d’fhoghlaim teangacha ag an iar-bhunleibhéal agus ina dhiaidh is ea an Ghaeilge a fhoghlaim 

go rathúil ag an mbunscoil. In 2020, tugadh isteach ceithre theanga churaclaim nua sa tSraith 

Shinsearach: An Mhandairínis, an Pholainnis, an Phortaingéilis agus an Liotuáinis. Aithníonn an 

fhorbairt seo an luach a thugann éagsúlacht teangeolaíoch agus chultúrtha do dhaoine aonair, 

don tsochaí agus don gheilleagar. Tacaíonn na hathruithe seo le cuimsiú níos fearr agus 

tuiscint níos fearr ar an éagsúlacht, agus ba chóir go spreagfadh siad níos mó daoine glacadh 

le teangacha iasachta ag an leibhéal iar-bhunscoile. Tá moladh sa Creat Curaclaim Bunscoile a 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/7c0a0-plean-straiteiseach-na-cigireachta-2021-2024/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/e9865f-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/e9865f-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/e9865f-none/
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/c49471-none/
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/c49471-none/
https://ncca.ie/ga/
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foilsíodh in 2020 freisin teangacha nua-aimseartha a thabhairt isteach i gcuraclam na bunscoile 

ó rang a trí ar aghaidh. 

 

Straitéis Déanann Teangacha Nasc 2017–2026 agus Plean Gníomhaíochta 2017–2022 

Tá sé mar aidhm ag an Straitéis Déanann Teangacha Nsac  foghlaim teangacha iasachta a 

fheabhsú i gcóras oideachais na hÉireann agus éagsúlacht an tsoláthair do theangacha a 

d’fhéadfadh tairbhí bunúsacha a thabhairt do dhaoine aonair, don tsochaí agus don gheilleagar 

a mhéadú. Tá sé mar aidhm aici go háirithe Éire a bheith ar cheann de na deich dtír is fearr 

san Eoraip ó thaobh teangacha iasachta a mhúineadh agus a fhoghlaim ach réimse beart a 

úsáid atá dírithe ar inniúlacht, éagsúlacht agus tumadh a fheabhsú. Leagtar amach sa Straitéis 

ceithre sprioc uileghabhálacha: 

 inniúlacht teanga a fheabhsú trí thimpeallacht foghlama níos tarraingtí a chruthú 

 éagsúlú agus méadú ar roghnú teangacha a fhoghlaimítear agus teangacha na nua-

Éireannach a chothú 

 feasacht a mhéadú ar an tábhacht a bhaineann le foghlaim teanga chun úsáid níos 

leithne teangacha iasachta a spreagadh 

 feabhas a chur ar rannpháirtíocht fostóirí i bhforbairt agus in úsáid teangacha trádála153. 

 

Déantar achoimre in Déanann Teangacha Nasc ar na príomhghníomhartha a dhéanfar le linn 

shaolré na Straitéise chun na spriocanna seo a bhaint amach.  

Leagtar gealltanais amach in  Déanann Teangacha Nasc gealltanais don Chigireacht freisin 

maidir leis an stádas a bhaineann le foghlaim teangacha iasachta. Áirítear leo seo comhairle 

agus treoir a sholáthar do scoileanna maidir le féinmheastóireacht scoile (FMS) agus pleanáil 

scoile a úsáid chun oideachas teangacha iasachta a fheabhsú agus úsáid a bhaint as raon cuir 

chuige meastóireachta chun monatóireacht agus tuairisciú a dhéanamh ar chaighdeán an 

oideachais teangacha iasachta. 

 

Chabhraigh baill den Chigireacht a ceapadh chun obair le hAonad Polasaí Curaclaim agus 

Measúnachta na Roinne le scríobh an bheartais. Ghlac an Chigireacht páirt sa Ghrúpa 

Comhairleach um Theangacha Iasachta, a bunaíodh chun maoirseacht agus monatóireacht a 

dhéanamh ar chur i bhfeidhm Déanann Teangacha Nasc, agus i ngrúpaí forbartha ábhar na 

Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Meastúcháin (CNCM) chun na sonraíochtaí nua teanga a 

fhorbairt.  

 

Rinne an Chigireacht meastóireacht ar fheidhmiú tosaigh na straitéise Déanann 
Teangacha Nasc 
 

D’fhoilsigh an Chigireacht Nuatheangacha Iasachta: Tuairisc ar Cháilíocht an Chleachtais in Iar-

Bhunscoileanna in Aibreán 2020. Baineadh leas ann as sonraí a tiomsaíodh ó na nócha 

ceathair cigireacht ábhair nua-theanga iasachta (NTI) in iar-bhunscoileanna, a rinneadh idir 

Deireadh Fómhair 2016 agus Meán Fómhair 2019. I measc na bpríomhthorthaí áirítear na pointí 

seo a leanas: 

 

                                                  

 

153 Tagraíonn an téarma ‘teanga trádála’ do theanga a úsáideann cainteoirí teangacha dúchais éagsúla don chumarsáid 
tráchtála.  

https://languagesconnect.ie/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/nuatheangacha-iasachta-tuairisc-ar-chailiocht-an-chleachtais/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/nuatheangacha-iasachta-tuairisc-ar-chailiocht-an-chleachtais/
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 bhí scóip ann chun an t-eispéireas foghlama do scoláirí NTI a fheabhsú trí úsáid níos 

mó a bhaint as an sprioctheanga ag múinteoirí agus ag scoláirí araon agus trí 

rannpháirtíocht níos gníomhaí san fhoghlaim 

 ba chóir do mhúinteoirí machnamh a dhéanamh ar dheiseanna a mhéadú chun an t-

ábhar a fhorbairt agus a chur chun cinn, lena n-áirítear gabháil do chláir 

chomhchuraclaim agus sheach-churaclaim 

 ba thráthúil an machnamh a bhí á dhéanamh ar an tionscnamh Nuatheangacha i 

mbunscoileanna a athbhunú 

 moltar go láidir uas-sciliú rialta teangeolaíoch in NTI, mar chuid de FGL an mhúinteora, 

agus ba chóir d’fhorbróirí curaclaim agus polasaí béim a leagan freisin ar an tábhacht a 

bhaineann le húsáid na sprioctheanga sa seomra ranga agus ar ról lárnach an 

mhúinteora mar eiseamláir theangeolaíoch 

 ba chóir níos mó béime a leagan ar Fhoghlaim Chomhtháite Ábhair agus Teanga 

(FCÁT), agus fiosrú a dhéanamh ar na buntáistí a bhaineann le FCÁT a thabhairt 

isteach i gcláir na hIdirbhliana san iar-bhunscoil 

 moltar tacaíocht leanúnach a thabhairt do theangacha oidhreachta154  de réir 

spriocanna Déanann Teangacha Nasc 

 ba chóir leanúint ar aghaidh le cur i bhfeidhm na ngníomhartha atá leagtha amach 

laistigh de Déanann Teangacha Nasc a chur chun cinn go tráthúil 

 

 

9.9 Oideachas don fhorbairt inbhuanaithe  
 
Is príomhchomhpháirt é an t-Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe i gcur chun cinn na 
hinbhuanaitheachta agus in aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim aeráide 
 
Le linn na tréimhse dá dtagraítear sa tuarascáil seo, leag an ghéarchéim aeráide fócas géar ar 

choincheap na hinbhuanaitheachta agus na maireachtála inbhuanaithe dár sochaithe agus dár 

ngeilleagair. Tá an tOideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe (OFI) ina ghné thábhachtach de 

straitéis na Náisiún Aontaithe (NA) chun inbhuanaitheacht a thacú agus a chur chun cinn agus 

chun aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim aeráide.  

Figiúr 9.1: Oideachas um Fhorbairt Inbhuanaithe 

 
Foinse: EOECNA. Ar fáil ag: https://en.unesco.org/themes/education/sdgs/material 

 

                                                  

 

154 Tagraíonn an téarma ‘teanga oidhreachta’ do theangacha seachas an teanga cheannasach i gcomhthéacs áirithe sóisialta. 
In Éirinn, áirítear le teangacha oidhreachta aon teanga a labhraítear sna pobail inimirce ar nós Sínis, Polainnis, Portaingéilis 
nó Liotuáinis.   

https://en.unesco.org/themes/education/sdgs/material
https://en.unesco.org/themes/education/sdgs/material


284 

 

Tá an tOideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe (OFI) bunaithe ar Spriocanna Inbhuanaithe na 

Náisiún Aontaithe agus is éard atá i gceist leis ná eispéiris a chur ar fáil do leanaí agus do 

dhaoine óga chun tús a chur le foghlaim ar feadh an tsaoil ar 'céard, cén chaoi agus cén fáth' a 

bhaineann leis an inbhuanaitheacht.  

Is scáth-théarma é OFI ar  féidir e a nascadh le raon réimsí beartais lena n-áirítear:  

 cúrsaí comhshaoil (athrú aeráide; laghdú riosca tubaiste; bithéagsúlacht; cosaint an 

chomhshaoil; bainistíocht acmhainní nádúrtha; lobhadh uirbeach; slándáil uisce) 

 cúrsaí socheacnamaíocha (fás eacnamaíoch; bochtaineacht; praghsanna bia; 

dúshaothrú leanaí; eisiamh sóisialta; ceartas; slándáil fiachais; cearta an duine; an 

tsláinte; cothromas inscne; éagsúlacht chultúrtha; patrúin tháirgeachta agus chaithimh; 

freagracht chorparáideach; fás daonra; imirce) 

 cúrsaí polaitiúla (saoránacht; síocháin; eitic; cearta an duine; daonlathas agus 

rialachas) (Coimisiún Eacnamaíoch na Náisiún Aontaithe don Eoraip, (2005); UNECE, 

(2009). 

 

Príomhsprioc de chuid OFI is ea tacú le leanaí agus daoine óga a bheith ina saoránaigh 

dhomhanda eolasacha agus rannpháirteacha. Ligeann sé dóibh tuiscint a fhorbairt ar an 

idirnascacht idir córais shóisialta, gheilleagracha agus chomhshaoil. 

Níl an OFI teoranta do réimsí ábhair scoite; tarlaíonn sé trasna agus lasmuigh den churaclam, 

lena n-áirítear trí chláir agus gníomhaíochtaí comhchuraclaim agus seach-churaclaim. 

Teastaíonn éagsúlacht de chuir chuige teagaisc a ligeann do leanaí agus do dhaoine óga 

oibriú go neamhspleách agus go comhoibríoch, smaoineamh go criticiúil, cumarsáid 

éifeachtach a dhéanamh, cinntí eolasacha a dhéanamh, fadhbanna san fhíorshaol a réiteach 

agus a gcuid foghlama féin a threorú.  

 

Chuir an Roinn an Straitéis Náisiúnta ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe chun cinn 
 

I gcomhar le príomh-gheallsealbhóirí, d'fhorbair an Roinn an Straitéis Naisiúnta ar Oideachas 

don Fhorbairt Inbhuanaithe 2014–2020. Lean an tréimhse feidhmithe ar aghaidh le linn na 

tréimhse dá dtagraíonn an tuarascáil seo.  

 

Tá an Straitéis Náisiúnta ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe 2014–2020 ar cheann 

de na príomhstraitéisí a thacaíonn leis an bPlean Gníomhaíochta don Oideachas 2016–2019. 

Cuireann an tOideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe creat ar fáil chun tacú leis an méid atá 

agus a bheidh á dhéanamh ag an earnáil oideachais i dtreo todhchaí níos inbhuanaithe ag 

leibhéil éagsúla: an leibhéal aonair, an leibhéal pobail, an leibhéal áitiúil, an leibhéal náisiúnta 

agus  idirnáisiúnta. 

Príomhchuspóir den Straitéis is ea cinntiú go dtugann an tOideachas cúnamh don fhorbairt 

inbhuanaithe tríd an saineolas cuí (‘céard’), na meoin agus na scileanna cuí ('cén chaoi') agus 

na luachanna cuí ('cén fáth') a thabhairt do leanaí agus daoine óga, a spreagfadh iad ar feadh 

a saoil chun bheith ina saoránaigh eolacha gníomhacha a dhéanann gníomh i leith 

todhchaí níos inbhuanaithe. Cuirtear i láthair sa Straitéis sraith príomhphrionsabal atá mar 

bhonn taca ag an gcuspóir sin, agus cuimsíonn sí ocht réimse gníomhaíochta tosaíochta a 

mheastar a bheith ina bpríomhphointí tionchair chun an clár OFI a chur chun cinn in Éirinn: 

 ceannaireacht agus comhordú 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d22ede-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d22ede-none/
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 bailiú sonraí agus tomhas bonnlíne 

 curaclam réamhscoile, bunscoile agus iar-bhunscoile 

 forbairt ghairmiúil 

 breisoideachas agus oiliúint 

 ardoideachas agus taighde 

 rannpháirtíocht daoine óga a chur chun cinn 

 inbhuanaitheacht i ngníomh 

 

 

Rinneadh dul chun cinn i ngach ceann de na réimsí tosaíochta a shonraítear sa Straitéis 
um Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe 
 

In 2018, rinne an Roinn athbhreithniú eatramhach ar an Straitéis Náisiúnta ar Oideachas don 

Fhorbairt Inbhuanaithe in Éirinn 2014–2020 i gcomhairle le geallsealbhóirí. Sa tuarascáil ar an 

athbhreithniú Straitéis Náisiúnta um Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe in Éirinn Tuairisc ar 

Phlean Gníomhaíochta do R4 2018-R4 2020,  cuirtear an dul chun cinn go dtí seo ar gach 

ceann de na moltaí i ngach ceann de na réimsí Gníomhaíochta Tosaíochta a aithníodh sa 

Straitéis i láthair. I measc na bpríomhthorthaí áirítear na pointí seo a leanas:  

 

Le linn na tréimhse 2014–2017, chuir Cúnamh Éireann breis agus €11m ar fáil chun cláir 

agus tionscadail Oideachais Saoránachta Domhanda (OSD) a chur ar fáil in Éirinn, 

lena n-áirítear iad siúd a bhaineann le OFI. Cuireadh an maoiniú seo ar fáil trí na 

comhpháirtíochtaí straitéiseacha a bhunaigh Cúnamh Éireann i bpríomhréimsí agus 

tríd an scéim deontais bhliantúil chomh maith. 

Chuir World Wise Global Schools (WWGS) oiliúint ar 880 múinteoirí iar-bhunscoile in 

2016–2017 agus 806 in 2017–2018. Fuair 300 iar-bhunscoil tacaíocht ionscoile ón 

WWGS ó 2016–2018. 

Forbraíodh mol d’acmhainní OFI ar Scoilnet le breis agus 250 acmhainn a bhaineann le 

OFI. Is féidir sin a aimsiú ag: https://www.scoilnet.ie/ga/iar-

bhunscoil/science/organisations/esd/ 

 

 

D’fhoilsigh an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta  staidéar a rinne 
athbhreithniú ar dheiseanna do OFI laistigh de chreataí curaclaim 
 

In 2018, chuir an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) páipéar ar fáil 

Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe: Staidéar ar dheiseanna agus ar naisc i gcuraclam 

luathbhlianta óige, na bunscoile agus na hiar-bhunscoile. Rinne an staidéar seo athbhreithniú ar 

chreataí curaclaim agus ar dhoiciméid siollabais/sonraíochta maidir le OFI. Aithníodh ann 

deiseanna chun tógáil ar chleachtas reatha curaclaim agus chomh maith leis sin ar naisc 

fhéideartha idir ábhair i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna mar thaca le OFI. Léirítear 

sa staidéar go n-athróidh agus go bhforbróidh na deiseanna do OFI agus naisc de réir mar a 

dhéanfar pleananna le haghaidh athchóiriú agus athbhreithniú curaclaim a bhaint amach ar fud 

na n-earnálacha oideachais éagsúla.  

 

 

 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d22ede-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d22ede-none/
https://www.scoilnet.ie/ga/iar-bhunscoil/science/organisations/esd/
https://www.scoilnet.ie/ga/iar-bhunscoil/science/organisations/esd/
https://ncca.ie/ga/
https://ncca.ie/ga/
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Tá cuid dá spriocanna curtha chun cinn ag an gCigireacht faoin bPlean Gníomhaíochta 
Oideachais don bhForbairt Inbhuanaithe 2018-2020 
 

Leagtar amach i nGníomh Tosaíochta 4.19 sa Plean Gníomhaíochta um Oideachas don 

Fhorbairt Inbhuanaithe 2018–2020 an sprioc seo a leanas don chigireacht: 

Comhairle a fhorbairt do scoileanna chun tacú le cur i bhfeidhm straitéisí náisiúnta ar 

nós Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe, i gcomhthéacs gníomhaíochtaí 

comhairleacha a bhaineann le féinmheastóireacht scoile. 

De bharr na paindéime, cuireadh an obair seo ar atráth go dtí an scoilbhliain 2021/2022 agus 

táthar ag dul ar aghaidh léi faoi láthair.  

Bhí an Chigireacht i dteagmháil go rialta leis an Aonad Polasaí Curaclaim agus Measúnachta 

(PCM) maidir le forbairtí OFI. Lean sí freisin ag forbairt próisis iniúchta agus acmhainní chun 

OFI a chur san áireamh agus a chur chun cinn. De ghnáth, faireann cigirí OFI trí lionsa an 

Oideachas Sóisialta Imshaoil agus Eolaíochta (OSIE) agus ábhar eolaíochta i raon samhlacha 

cigireachta lena n-áirítear an mheastóireacht curaclaim agus cigireachtaí ábhair. Mar chuid den 

obair seo, le linn na bliana 2021/2022, déanfaidh an Chigireacht athbhreithniú ar sholáthar agus 

ar chleachtas maidir le OFI i suíomhanna   luathfhoghlama agus luathchúraim(LFC), i 

mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna.   

 
Tá an Chigireacht ag obair chun tuiscint chomhroinnte ar an oideachas don fhorbairt 
inbhuanaithe a fhorbairt agus a thógáil 
 

Cuireadh tús le hobair thosaigh ar OFI laistigh den Chigireacht in 2019 d’fhonn tuiscint 

chomhroinnte ar OFI a fhorbairt agus a thógáil ar fud na Cigireachta agus i scoileanna. I mí 

Aibreáin 2020, bhunaigh an Chigireacht grúpa oibre chun an obair a fhorbairt tuilleadh. Le linn 

na tréimhse dá dtagraítear sa tuarascáil seo, thug grúpa oibre OFI na Cigireachta faoi raon 

gníomhaíochtaí chun tuiscint chomhroinnte ar an gcoincheap a chur chun cinn. Tá an méid seo 

déanta ag an ngrúpa:  

 glacadh páirt i dtaighde agus scrúdaíodh príomhdhoiciméid maidir le OFI, lena n-

áirítear Spriocanna Inbhuanaithe na NA, Curaclam agus OFI, Straitéis na Roinne 

Oideachais agus an Rialtais maidir le hinbhuanaitheacht agus OFI, chomh maith le 

gníomhaíochtaí meastóireachta agus tuairiscithe cigireachtaí i ndlínsí eile 

 scrúdaíodh agus aibhsíodh na háiteanna ina bhfuil deiseanna chun OFI a chur chun 

cinn laistigh dár gcreataí cáilíochta reatha (LFC, bunscoil agus iar-bhunscoil). 

 moladh líon beag moltaí do Ghrúpa Athbhreithnithe Ag Breathnú ar an Scoil Againne, 

chun cabhrú le OFI a dhéanamh níos feiceálaí sa chreat  

 forbraíodh ráiteas gearr chun cabhrú le cigirí teacht ar thuiscint chomhroinnte ar cén 

tuiscint atá ann ar OFI 

 soláthraíodh FGL do gach cigire ar OFI agus lorgaíodh a dtuairimí ar an gcaoi a 

bhféadfaí OFI a mheas mar chuid dár múnlaí cigireachta reatha 

 cuireadh tús le cáipéisí gearra sainearnála a fhorbairt chun tacú le cigirí tuiscint a fháil 

ar ‘céard, cén chaoi agus cén fáth’ a bhaineann le OFI trasna an churaclaim sna 

luathbhlianta agus in earnálacha na bunscoile agus na hiar-bhunscoile. 

 forbraíodh togra le haghaidh meastóireachta ilchodach ar OFI 

 

 

Gné thábhachtach d’obair agus de ghealltanais na Cigireachta sa tréimhse 2020–2023 is ea an 

gá atá le cabhrú le leanaí agus le daoine óga a gcuid eolais, scileanna, inniúlachtaí agus 

luachanna a fhorbairt maidir le hinbhuanaitheacht. Tá sé beartaithe ag an gCigireacht tuarascáil 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d22ede-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d22ede-none/
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ilchodach ar OFI i suíomhanna LFC agus i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna a 

fhoilsiú in 2022. Bainfidh an tuairisc ilchodach seo leas as sonraí agus samplaí dea-chleachtais 

ar thángthas orthu le linn na cigireachta sceidealaithe le linn 2022. Samhlaímid go mbeidh 

torthaí agus moltaí na dtuarascála ilchodaí ar OFI mar bhonn eolais faoi agus go gcuirfidh siad 

chun cinn an dea-chleachtas i suíomhanna agus i scoileanna, sa Chigireacht, agus sa chóras 

oideachais i gcoitinne. Déanfaidh an tuarascáil seo, i gcomhar le tuiscint níos leithne na 

Cigireachta ar an OFI, iarracht leathú a dhéanamh ar an lionsa trína ndéanaimid meastóireacht 

agus tuairisciú ar an OFI i suíomhanna agus i scoileanna. 

 

9.10 Folláine 
 

Tá ról tábhachtach ag an oideachas maidir le teacht aniar meabhrach agus folláine phearsanta 

leanaí agus daoine óga a fhorbairt. Tugann sé an cumas dóibh chun oiriúnú, obair le daoine 

eile, smaoineamh go criticiúil agus a bheith cruthaitheach. Tugann sé na scileanna agus an t-

eolas do leanaí agus do dhaoine óga a gcuid spriocanna pearsanta a chomhlíonadh. Bhí 

tábhacht na scoileanna maidir le folláine daoine óga a chur chun cinn níos soiléire fós le linn 

threimhsí  dianghlasála COVID-19 agus na ndúntaí scoileanna. Leag taighde na Cigireachta i 

Meán Fómhair–Nollaig 2020 béim ar a thábhachtaí atá sé a bheith ar scoil d’fhorbairt 

oideachais agus shóisialta daltaí/scoláirí chomh maith lena bhfolláine fhoriomlán. Bhí sé seo le 

feiceáil go háirithe sa suirbhé agus sna freagraí fócasghrúpaí ó dhaltaí agus ó scoláirí. Tugadh 

le fios i dtorthaí chomh maith go raibh cur chun cinn folláine pobal scoile ina ghné thábhachtach 

den fhilleadh rathúil ar an scoil i Meán Fómhair 2020.  

Tugadh an Fholláine isteach mar réimse éigeantach foghlama i gcuraclam nua na Sraithe 
Sóisearaí 

In 2017, tugadh an Fholláine isteach mar réimse éigeantach foghlama sa churaclam nua 

Sraithe Sóisearaí. Céim dhearfach a bhí anseo chun tuiscint agus feasacht a ardú i measc na 

bpobal scoile. Thug an Roinn tuilleadh aitheantais don ghá atá le tuiscint chríochnúil ar an 

bhfolláine ag leibhéal an chórais agus thart faoin am seo, Foilsíodh Beartas Folláine: Ráiteas 

agus Creat don Chleachtas 2018-2023. Sa ráiteas seo leagadh amach beartas na Roinne 

maidir lena ról i gcur chun cinn folláine  leanaí agus daoine óga i scoileanna agus in ionaid 

oideachais. 

Beidh cur i bhfeidhm 400 uair an chloig don Fholláine riachtanach ar fud na Sraithe 
Sóisearaí faoi mhí Mheán Fómhair 2022 

Tá an tOideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) ar cheann de na snáitheanna 

lárnacha de sholáthar folláine na Sraithe Sóisearaí. Is iad na cinn eile: Corpoideachas (CO) 

agusOideachas Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil (OSSP). Faoin gCreat don tSraith 

Shóisearach, iarradh ar scoileanna bogadh ó íosmhéid 300 uair an chloig le haghaidh folláine 

do scoláirí go 400 uair an chloig de sholáthar folláine dá gcuid scoláirí chéad bhliana ó Mheán 

Fómhair 2020. 

Cé go raibh go leor scoileanna ag ullmhú le bogadh i dtreo 400 uair an chloig, i gcásanna 

áirithe, chruthaigh an cur isteach a tharla de bharr dúnadh scoileanna in 2020 dúshláin maidir le 

bogadh go dtí an leibhéal soláthair seo. I bhfianaise an mhéid seo, tugadh an rogha do 

scoileanna an méadú soláthair folláine a iarchur faoi bhliain amháin eile. Cuireadh síneadh leis 

seo arís in 2021, agus mar sin beidh go dtí Meán Fómhair 2022 ag scoileanna le 400 uair an 

chloig don Fholláine a chur i bhfeidhm ar fud na Sraithe Sóisearaí. 

https://www.gov.ie/ga/feachtais/df9cd-follaine-san-oideachas/
https://www.gov.ie/ga/feachtais/df9cd-follaine-san-oideachas/
https://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/SPHE-Toolkit/?lang=ga-ie
https://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Short-Courses/Physical-Education/?lang=ga-ie
https://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/Repository/Civic-Social-and-Political-Education/?lang=ga-ie
https://ncca.ie/ga/an-tsraith-sh%C3%B3isearach/creat-don-tsraith-sh%C3%B3isearach/
https://ncca.ie/ga/an-tsraith-sh%C3%B3isearach/creat-don-tsraith-sh%C3%B3isearach/
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Mhol an Tuarascáil ar an Athbhreithniú ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) 
go ndéanfaí an Curaclam Oideachais Shóisialta Phearsanta agus Sláinte agus Oideachas 
Caidrimh agus Gnéasachta a athfhorbairt agus a thabhairt suas chun dáta 

Is ábhar éigeantach curaclaim é OSPS i ngach bunscoil. Tá Oideachas Caidrimh agus 

Gnéasachta ( OCG) ag teastáil ag gach leibhéal, ón mbunscoil go dtí an tSraith Shinsearach. 

Cé nach bhfuil OSPS éigeantach sa tSraith Shinsearach, tá riachtanas ann sé cheacht OCG a 

chur ar fáil gach bliain. Sa chás go n-áiríonn scoileanna OSPS laistigh den tSraith Shinsearach, 

cuirtear san amchlár seachtainiúil é thar gach bliain sa tSraith Shinsearach. 

Tá an curaclam OSPS i scoileanna, lena n-áirítear OCG, i bhfeidhm ó 1999 i leith. Leagtar 

amach sa Tuairisc ar an Athbhreithniú ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) i 

mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna, a d’fhoilsigh an CNCM i mí na Nollag 2019, sraith 

gníomhaíochtaí maidir le OSPS. Ceann acu sin ba ea an curaclam OSPS/OCG a athfhorbairt 

agus a thabhairt suas chun dáta. Cuireadh tús leis an athbhreithniú ar churaclaim OSPS in 

2020 agus, ag tráth clóite na tuarascála seo, bhí sé ar siúl go leanúnach.  

Tá obair shuntasach ar bun chun tacú le scoileanna folláine leanaí agus daoine óga a 
chur chun cinn 

Foilsíodh Ráiteas Polasaí Folláine agus Creat Cleachtais (2018–2023) i mí Iúil 2018. Tá sé mar 

aidhm aige a chinntiú go mbeidh cur chun cinn na folláine ag croílár éiteas gach scoile agus 

ionaid oideachais, agus go gcuirfear cuir chuige agus tacaíocht atá bunaithe ar fhianaise, a 

oireann don riachtanas, ar fáil chun folláine leanaí agus daoine óga a chur chun cinn.  

Ó foilsíodh an Ráiteas Polasaí Folláine agus an Creat Cleachtais (2018–2023), tá céimeanna 

suntasacha glactha chun cuidiú lena fhís a bhaint amach. Áirítear leo seo: 

 Aithníodh cur chun cinn na Folláine i bpobail scoile mar thosaíocht in Cumasú – Plean 

Gníomhaíochta don Oideachas 2019. 

 Foilsíodh polasaí nuashonraithe in 2019. 

 Cuireadh Oifig Folláine na Roinne ar bun laistigh den tSeirbhís Náisiúnta Siceolaíochta 

Oideachais (SNSO). 

 Cuireadh raon príomhacmhainní i réimse na folláine ar fáil do scoileanna. 

 Éilíodh ar gach scoil agus ionad oideachais, faoin mbliain 2023, úsáid a bhaint as an 

bpróiseas Féinmheastóireachta Scoile (FMS) chun tús a chur le timthriall 

athbhreithnithe agus forbartha um chothú na folláine. I bhfianaise thionchar COVID-19 

ar ghníomhaíochtaí scoile, athraíodh an dáta sin go 2025. 

 
Beidh torthaí ó thaighde gníomhaíochta ina bhonn eolais faoi fheidhmiú phróiseas cur 
chun cinn folláine na Roinne 

Le linn na scoilbhliana 2019/2020, chuaigh an Roinn i mbun tionscadal taighde gníomhaíochta 

chun tacú le feidhmiú a próisis um an fholláine a chur chun cinn. Threoraigh an tSeirbhís um 

Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) an obair i gcomhar leis an tSraith Shóisearach do 

Mhúinteoirí agus SNSO. Bhí sé mar aidhm ag an tionscadal taighde seo cabhrú leis an Roinn 

athbhreithniú agus pleanáil a dhéanamh do riachtanais scoileanna agus ionad oideachais 

maidir le cur chun cinn na folláine go náisiúnta. 

Cuireadh an tionscadal taighde i gcrích agus rinneadh measúnú air in 2020. Bhí an measúnú 

mar bhonn eolais ag an SFGM chun an oiliúint a leathadh amach go náisiúnta agus tacaíocht 

leanúnach a thabhairt do na scoileanna go léir. Ach chuir COVID-19, agus cealú na gcruinnithe 

aghaidh ar aghaidh, moill ar leathadh amach na hoiliúna seo. 

https://www.curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Social,-Personal-and-Health-Education/
https://ncca.ie/ga/bunscoil/bunfhorbairt%C3%AD/oideachas-s%C3%B3isialta-pearsanta-agus-sl%C3%A1inte-osps-oideachais-caidrimh-agus-gn%C3%A9asachta-ocg/
https://ncca.ie/ga/bunscoil/bunfhorbairt%C3%AD/oideachas-s%C3%B3isialta-pearsanta-agus-sl%C3%A1inte-osps-oideachais-caidrimh-agus-gn%C3%A9asachta-ocg/
https://ncca.ie/ga/
https://www.gov.ie/ga/feachtais/df9cd-follaine-san-oideachas/
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Tugadh le fios i dtorthaí cigireachta go bhfuil folláine na ndaltaí agus na scoláirí á cur 
chun cinn go héifeachtach ag bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna. Cruthaíonn an t-
athbhreithniú ar an gcuraclam OSPS deis d’fhonn tógáil ar an dea-obair seo 

Tá ról tábhachtach ag scoileanna maidir le folláine agus sóisialú daltaí agus scoláirí a chur chun 

cinn agus a fhorbairt, chomh maith lena gcuid foghlama. Ag an mbunleibhéal, tá na torthaí 

foriomlána ó chigireachtaí maidir le OSPS dearfach. Mar a tuairiscíodh i gCaibidil 4, thuairiscigh 

cigirí torthaí dearfacha maidir le folláine agus forbairt tuiscint leanaí ar shábháilteacht 

phearsanta agus ar bhulaíocht. Léiríodh i dtorthaí suirbhéanna a rinneadh ar fhoghlaimeoirí 

agus tuismitheoirí le linn cigireachtaí scoile uile ag bunleibhéal ó Mheán Fómhair 2016 go Márta 

2020 leibhéal ard dearfachta i ndáil le príomhtháscairí folláine amhail taitneamh a bhaint as an 

scoil, mothú sábháilte agus go bhfuil aire á thabhairt dóibh, agus mothú go bhfuiltear ag 

caitheamh leo le meas. Ag leibhéal na hiar-bhunscoile, tugadh le fios i dtorthaí cigireachtaí 

(Caibidil 5) go raibh eispéiris foghlama d’ardcháilíocht ag daltaí in CO agus in OSPS; tá na 

heispéiris seo fíorthábhachtach i gcothabháil agus i gcur chun cinn na folláine i scoláirí. Déantar 

foráil sa Chreat don tSraith Shóisearach (2015) le haghaidh réimse nua foghlama sa tSraith 

Shóisearach: Folláine. Cruthaíonn an t-athbhreithniú leanúnach ar churaclaim OSPS deis cur 

chuige comhtháite a neartú don OSPS ón mbunscoil go dtí an tSraith Shinsearach .   

De réir mar a tugadh achoimre air i gCaibidil 10, ba ghné thábhachtach chun go n-éireoidh le 

daltaí agus scoláirí filleadh go rathúil ar scoil tar éis COVID-19 é díriú ar fholláine na 

ndaltaí/scoláirí.  

 

 

9.11 Cur chuige maidir le forbairt agus feidhmiú na 

straitéise náisiúnta   
 

Ní mór go dtabharfaí aird ar an raon réimsí tosaíochtaí náisiúnta agus an luas ag a 
bhfuiltear ag súil lena bhfeidhmiú 
 

Le linn na tréimhse dá dtagraítear sa tuarascáil seo, tiomsaíodh líon suntasach tionscnamh 

náisiúnta laistigh den chóras scolaíochta agus uaireanta laistigh de scoileanna.  Áiríodh foráil in 

go leor díobh siúd go ndéanfadh an Chigireacht a gcur i bhfeidhm a mheas. Cuireann tacaíocht 

agus monatóireacht ar chur i bhfeidhm na straitéisí seo freagrachtaí breise ar na seirbhísí 

tacaíochta éagsúla a oibríonn le scoileanna agus féadfaidh sé a bheith mar thoradh air go 

mbraitheann múinteoirí brú suntasach tionscadail nua a chur i bhfeidhm agus ag an am céanna 

cuspóirí curaclaim agus riachtanais mheasúnachta a n-ábhar á chomhlíonadh. Is díol sásaimh 

gur laghdaigh an Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2019 líon na dtionscnamh, agus gur 

tugadh faoi deara ann a thábhachtaí atá sé breithniú a dhéanamh ar an am is fearr don athrú.  

 

Chruthaigh Paindéim COVID-19 raon éileamh iomlán nua do scoileanna. Tá freagrúlacht na 

scoileanna maidir le cianteagasc agus cianfhoghlaim a sholáthar, agus a rannpháirtíocht sa 

FGL gaolmhar a chuireann na seirbhísí tacaíochta ar fáil le moladh. Mar gheall ar an bpaindéim, 

cuireadh roinnt tosaíochtaí náisiúnta chun cinn, lena n-áirítear foghlaim dhigiteach, agus 

cuireadh moill ar chinn eile. Seans go mbeidh gá anois le raon feidhme agus uaillmhian roinnt 

de na straitéisí a choigeartú agus soláthar breise a dhéanamh do thosaíochtaí a bhfuil tábhacht 

leanúnach acu i bhfianaise na paindéime. Is sampla de thosaíocht mar seo úsáid na 

teicneolaíochta digití i scoileanna, mar thaca don teagasc agus don fhoghlaim, agus don 

mheasúnú ar líne chomh maith.  

 

https://ncca.ie/ga/an-tsraith-shóisearach/creat-don-tsraith-shóisearach/
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/8429a9-none/
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Tugadh foláireamh i Tuarascáil an Phríomhchigire 2013–2016 go raibh ualú trom ar sholáthar 

deiseanna FGL i dtreo cláir náisiúnta FGL a sholáthar chun tacú le hathrú curaclaim agus go 

raibh éagsúlachtaí idir scoileanna agus múinteoirí ina gcuid riachtanas FGL. Moladh ann go 

dtabharfadh an infheistíocht a rinneadh in FGL aghaidh níos sonraí ar riachtanais múinteoirí 

agus scoileanna aonair. Tá roinnt dul chun cinn suntasach déanta ina leith seo le linn thréimhse 

thuarascáil an Phríomhchigire seo, lena n-áirítear leibhéal suntasach tacaíochta saincheaptha a 

sholáthar don Seirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) do scoileanna aonair, 

líon mór múinteoirí ag fáil FGL lasmuigh d’am scoile trí na hionaid oideachais agus an fás a 

tháinig ar sholáthar FGL ar líne mar a d’éascaigh roinnt ionad oideachais le linn na paindéime. 

Mar sin féin, tá brú fós ar scoileanna freastal ar thosaíochtaí náisiúnta agus aghaidh a thabhairt 

ar a sainriachtanais FGL ag an am céanna. Cuirtear fáilte roimh bhunú an Fhóraim 

Bhunoideachais inar féidir le páirtithe leasmhara agus leis an Roinn pleanáil níos éifeachtaí a 

dhéanamh maidir leis an luas ag a gcuirtear straitéisí agus tionscnaimh i bhfeidhm. Bheadh 

struchtúir chomhchosúla ag an leibhéal iar-bhunscoile tairbheach freisin; soláthraíonn rath an 

Ghrúpa Chomhairligh ar Scrúduithe Stáit a d’fheidhmigh in 2020 agus 2021 treoirphlean don 

chaoi lenar féidir é seo a bhaint amach.  

 

Aithnítear agus glactar leis go bhfuil gá le hathrú a chur in ord níos éifeachtaí in aimsir an 

athchóirithe shuntasaigh. Ag teacht leis seo agus ionas gur féidir leasuithe a neadú, ba chóir 

don Roinn athchuairt a thabhairt ar na straitéisí agus breithniú a dhéanamh ar cibé an bhfuil 

siad neamhspleách ar a chéile nó mar chuid d’iomlán comhtháite. Tá gá le tionscnaimh 

chomhtháite i gceart agus FGL maidir le hathrú forleitheadach, fadtréimhseach amhail an 

tSraith Shinsearach agus Curaclam na Bunscoile. Chun é seo a éascú, ba cheart don Roinn 

athmhachnamh a dhéanamh ar líon agus ar raon na réimsí tosaíochta náisiúnta, agus ar a 

hionchais reatha faoi luas na n-athchóirithe sin.  

Tá sé tábhachtach tógáil ar an dul chun cinn a rinneadh go dáta chun a chinntiú go 
gcuirtear eispéiris foghlama nasctha agus ciallmhara ar fáil ag gach céim den oideachas 
ó na luathbhlianta go dtí an iar-bhunscolaíocht. 

Foilsíodh roinnt straitéisí náisiúnta, nó cuireadh a bhfeidhmiú chun cinn, le linn na tréimhse ó 

Mheán Fómhair 2016 go Nollaig 2020. Déantar foráil sna straitéisí seo d’fhorbairt an tsoláthair 

ag gach céim den oideachas ó earnáil an oideachais luathbhlianta agus cúraim go dtí an earnáil 

iar-bhunscoile. Áirítear leo seo straitéisí agus creataí polasaí na Roinne amhail an Straitéis 

Náisiúnta ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe in Éirinn 2014-2020, an Straitéis Náisiúnta 

le Litearthacht agus Uimhearthacht a Fheabhsú 2011-2020, an Ráiteas Polasaí ar Fholláine 

agus Creat Cleachtais 2018-2023, agus an Polasaí don Oideachas Gaeltachta, 2017-2022. 

Áirítear leo freisin straitéisí uile-Rialtais agus creataí amhail an Straitéis Náisiúnta ar  

Rannpháirtíocht Leanaí agus Daoine Óga i gCinnteoireacht 2015-2020 agus Torthaí Níos Fearr 

Todhchaí Níos Gile 2014-2020: Creat-Pholasaí Náisiúnta do Leanaí agus do Dhaoine Óga 

2014-2020 agus Na Chéad 5 - An Straitéis Uile-Rialtais do Naíonáin, Leanaí Óga agus a 

dTeaghlaigh.  Chuidigh cigireachtaí téamacha trasearnála a rinne an Chigireacht sa tréimhse 

Meán Fómhair 2016–Nollaig 2020 freisin le leanúnachas an tsoláthair a chur chun cinn maidir le 

curaclam agus oideolaíocht i réimsí mar ETIM, foghlaim dhigiteach agus foghlaim teangacha.  

Tá an fócas trasearnála sna straitéisí seo ag cuidiú le tacú le soláthar eispéireas foghlama 

nasctha, comhleanúnacha do leanaí agus do dhaoine óga ag gach céim den oideachas, go 

háirithe maidir le forbairt na scileanna lárnacha, an eolais agus na claontaí foghlama atá 

riachtanach chun tacú le gnóthachtáil an fhoghlaimeora i réimsí ar nós ETIM, Cruthaitheacht, 

Folláine agus Forbairt Inbhuanaithe. Cabhróidh a gcur i bhfeidhm freisin lena chinntiú go bhfuil 

gach duine fásta atá rannpháirteach le soláthar an oideachais sna hearnálacha luathbhlianta 

agus cúraim, bunscoile agus iar-bhunscoile ag déanamh a ndíchill an sprioc coitianta seo - 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/1b90ce-none/
https://www.gov.ie/ga/eolas-eagraiochtai/f7a72-an-foram-bunoideachais/
https://www.gov.ie/ga/eolas-eagraiochtai/f7a72-an-foram-bunoideachais/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d22ede-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d22ede-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8e5d15-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8e5d15-none/
https://www.gov.ie/ga/feachtais/df9cd-follaine-san-oideachas/
https://www.gov.ie/ga/feachtais/df9cd-follaine-san-oideachas/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/polasai-don-oideachas-gaeltachta-20172022/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9128db-national-strategy-on-children-and-young-peoples-participation-in-dec/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9128db-national-strategy-on-children-and-young-peoples-participation-in-dec/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/775847-better-outcomes-brighter-futures/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/775847-better-outcomes-brighter-futures/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/775847-better-outcomes-brighter-futures/
https://first5.gov.ie/home
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torthaí agus eispéiris fheabhsaithe d’fhoghlaimeoirí  a bhaint amach sna réimsí tábhachtacha 

seo. Beidh comhoibriú agus cumarsáid dhearfach agus cur chun cinn aistrithe dearfacha idir na 

suíomhanna ábhartha agus rannpháirtíocht i gcomhpháirtíochtaí le teaghlaigh agus pobail  

gceist leis seo.. Tá sé tábhachtach go leanfar leis an gcur chun cinn seo ar leanúnachas agus 

ar fhorbairt tras-earnála agus go dtógtar air de réir mar a chuirtear i bhfeidhm agus a 

athbhreithnítear na polasaithe agus na straitéisí atá ann cheana agus de réir mar a fhorbraítear 

polasaithe agus straitéisí nua. 

 

9.12 Príomhtheachtaireachtaí  
 

 Le linn na tréimhse ó Mheán Fómhair 2016–Nollaig 2020, chruthaigh tiomsiú líon ard agus 

raon leathan tionscnamh nua dúshláin do scoileanna. 

 

Cur i bhfeidhm straitéise  
 Rinneadh dul chun cinn suntasach maidir le monatóireacht ar chleachtas agus ar 

nósanna imeachta cosanta leanaí i scoileanna. 

 Is croí-ghealltanas de chuid an Rialtais é foghlaim na Gaeilge a neartú sa Ghaeltacht, 

agus sa tréimhse seo chonacthas infheistíocht agus forbairt shuntasach san oideachas 

Gaeltachta. 

 Bhí suíomhanna LFC agus scoileanna ullmhaithe i gcoitinne le haghaidh rannpháirtíocht 

ní ba mhó leis an oideachas ETIM. Mar sin féin, tá roinnt príomhréimsí ann nach raibh 

an tionchar inmhianaithe ag an Ráiteas Polasaí Oideachais ETIM 2017–2026 agus ag 

an bPlean Forfheidhmithe Oideachais ETIM 2017–2019 i suíomhanna LFC agus 

scoileanna. 

 Chuir An Straitéis Dhigiteach do Scoileanna réasúnaíocht agus plean gníomhaíochta ar 

fáil chun teicneolaíochtaí digiteacha a chomhtháthú sa teagasc agus san fhoghlaim, ach 

ní dhearnadh tagairt don earnáil LFC sa Straitéis.  

 Léiríodh i dtorthaí na cigireachta éagsúlacht shuntasach sa mhéid is go raibh 

teicneolaíochtaí digiteacha leabaithe sa teagasc agus san fhoghlaim.  

 Tá comharthaí luatha ann go bhfuil dul chun cinn maith á dhéanamh ag an raon 

gníomhaíochtaí, arna maoiniú tríd an gclár Éire Ildánach chun cruthaitheacht  leanaí 

agus daoine óga a chur chun cinn.  

 

An curaclam 
 Tá obair leanúnach ar siúl lena chinntiú go léirítear cruthaitheacht go leordhóthanach i 

gcreataí athfhorbartha curaclaim; tá gá anois le tuiscint chomhroinnte ar bhrí na 

cruthaitheachta i gcomhthéacsanna oideachais. 

 De réir aidhm Déanann Teangacha Nasc cur chun cinn a dhéanamh ar fhorbairt na 

dteangacha inimirceacha, tugadh isteach ceithre theanga churaclaim nua sa tsraith 

shinsearach: An Mhandairínis, an Pholainnis, an Phortaingéilis agus an Liotuáinis. 

 Glacadh céimeanna tosaigh i gcur i bhfeidhm an oideachais don fhorbairt inbhuanaithe 

(OFI) i scoileanna agus díríodh ar dheiseanna a aithint chun tógáil ar chleachtas reatha 

curaclaim. D’oibrigh an Chigireacht chun tuiscint chomhroinnte ar OFI a fhorbairt agus a 

thógáil, rud a bhí ina choincheap réasúnta nua do scoileanna.   

 Tugadh an fholláine isteach mar réimse éigeantach foghlama sa tSraith Shóisearach. 

Mar gheall ar dhúnadh scoileanna bainteach le COVID-19, cuireadh ar chumas 

scoileanna an méadú soláthair tráthchláir don fholláine a chur siar go dtí mí Mheán 

Fómhair 2022. Tá go leor oibre ar bun chun tacú le scoileanna agus iad ag tabhairt faoi 
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athbhreithniú ar a soláthar folláine. Cuireadh tús le hathbhreithniú ar an gcuraclam 

OSPS/OCG in 2020.   

 

9.13 Ag breathnú chun tosaigh 
 

 Mar a léiríodh sa ghealltanas le déanaí chun luas roinnt athruithe curaclaim a mhoilliú i 

bhfianaise na paindéime, ní mór don Roinn athmhachnamh a dhéanamh ar líon agus ar 

raon na réimsí tosaíochta náisiúnta, agus na hionchais reatha faoi luas na n-athchóirithe 

sin a athbhreithniú. 

 Ba chóir do scoileanna a chinntiú go gcloítear go hiomlán le nósanna imeachta 

coimeádta taifead a bhaineann le cosaint leanaí. 

 Ní mór na gealltanais go dtí seo maidir le tacaíocht a chur ar fáil don oideachas 

Gaeltachta agus don Ghaelscolaíocht lasmuigh den Ghaeltacht a chothú. Ba chóir go 

ndéanfaí iniúchadh gníomhach ar na deiseanna chun FCÁT (Foghlaim Chomhtháite 

Ábhar agus Teanga) a leathnú mar chur chuige chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn 

i measc leanaí atá ag freastal ar bhunscoileanna Béarla i bhfianaise an staidéir 

phíolótaigh atá tosaithe.  

 Chuir eispéireas COVID-19 breis béime ar thábhacht na scoileanna i gcur chun cinn na 

folláine. Tá sé tábhachtach go leanfadh na scoileanna ar aghaidh, mar atá imlínithe i 

Ráiteas Beartais agus Creat Cleachtais Folláine 2018-2023 na Roinne, le cur chun cinn 

na folláine le cur chuige scoile iomlán, il-chomhpháirteach agus coisctheach. Tá sé 

tábhachtach freisin go mbainfidís leas as na tacaí agus na hacmhainní suntasacha atá 

curtha ar fáil mar thaca don obair thábhachtach seo. 

 

Impleachtaí don mhúinteoireacht  
 Ní mór tacaíocht a thabhairt do scoileanna modheolaíochtaí oideachais don Eolaíocht 

Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic (ETIM) a chuimsiú ina gcuid cleachtas, 

agus iad a spreagadh chun cineálacha cur chuige nuálaíocha a chur i bhfeidhm i leith 

ETIM.  

 Príomhdhúshlán don chóras is ea tógáil ar an dul chun cinn atá déanta ag scoileanna le 

linn na tréimhse dúnta scoile d’fhonn leas a bhaint as acmhainneacht na 

dteicneolaíochtaí digiteacha chun teagasc, foghlaim agus measúnú a fheabhsú.  

 Ba cheart treoir pholasaí ar rannpháirtíocht aois-oiriúnach leanaí óga san fhoghlaim 

dhigiteach, a shoiléiríonn ionchais maidir le húsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha, a 

fhorbairt agus a chur i bhfeidhm ar fud suíomhanna LFC. 

 
Impleachtaí don churaclam  

 Ní mór d’oideoirí LFC agus do mhúinteoirí a dtuiscint ar chumhacht oideachasúil na 

cruthaitheachta, na smaointeoireachta criticiúla agus na nuálaíochta a dhoimhniú, agus 

na bealaí éagsúla inar féidir cruthaitheacht a chur chun cinn sa teagasc agus san 

fhoghlaim. 

 Ní mór treoir níos soiléire a thabhairt d’oideoirí luathbhlianta agus do mhúinteoirí maidir 

le cén chaoi le OFI a chur i bhfeidhm trí na réimsí curaclaim éagsúla, ionas gur féidir leo 

cabhrú le leanaí agus le daoine óga eolas, scileanna, inniúlachtaí agus luachanna a 

fhorbairt maidir le hinbhuanaitheacht.  

 Tugann an t-athbhreithniú leanúnach ar churaclaim OSPS deis cur chuige comhtháite a 

neartú don OSPS ón mbunscoil go dtí an tSraith Shinsearach.   
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Caibidil 10 - Eispéireas COVID-19 
 

Príomheolas 

Comhthéacs 

 Dúnadh scoileanna agus suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim (LFC) ar 12 
Márta 2020 don chuid eile den scoilbhliain 2019/20. 

 Iarrachtaí urghnácha déanta ag na páirtithe leasmhara go léir chun tacú le hathoscailt 
scoileanna agus suíomhanna LFC 

 Tacaíochtaí fairsinge breise curtha ar fáil ag an Rialtas chun tacú le hathoscailt 
scoileanna agus suíomhanna LFC 

 Clár fairsing taighde ag an gCigireacht chun cleachtais éifeachtacha a aithint agus a 
scaipeadh 

 Samhail chigireachta forbartha chun tacú le hoibriú sábháilte agus inbhuanaithe 
scoileanna 

 Socruithe measúnaithe eile curtha i bhfeidhm do scoláirí an Teastais Shóisearaigh 
agus na hArdteistiméireachta 
 

Cigireacht, meastóireacht agus tacaíocht chomhairleach 

 2,873 teagmháil le scoileanna nuair a dúnadh den chéad uair iad i Márta-Meitheamh 
2020 

 Tugadh faoi 3,224 seisiún comhairleach chun tacú le scoileanna tar éis dóibh 
athoscailt i Meán Fómhair 2020 

 Taighde ar chomh maith agus a bhí scoileanna agus ionaid ag feidhmiú sa tréimhse 
Meán Fómhair-Nollaig 2020: 

o Suirbhéanna ar líne: 15,269 freagróir: 162 príomhoide; 1008 múinteoir; 6228 
dalta agus scoláire; 7871 tuismitheoir 

o Plé le príomhoidí i 2,491 scoil agus le comhordaitheoirí in 87 ionad 
Ógtheagmhála 

o 17 grúpa fócais le daltaí agus scoláirí 

 Rinneadh 740 cuairt chigireachta ag tacú le soláthar sábháilte scolaíochta (TSSS) 

 D’éirigh le 30% de phríomhoidí bunscoile agus 10% de phríomhoidí iar-bhunscoile 
clúdach ionaid a aimsiú do gach neamhláithreacht múinteora. 
 

Roinnt príomhtheachtaireachtaí 

 Léirigh eispéireas COVID-19 gur féidir le hathchóiriú oideachais tarlú níos tapúla ná 
mar a cheapamar roimhe seo 

 Ba cheart dúinn tógáil ar chumas méadaithe na scoileanna agus na múinteoirí chun 
teicneolaíocht dhigiteach a úsáid chun tacú leis an bhfoghlaim 

 Ba chóir do scoileanna tosaíocht a thabhairt do bhealaí nua agus feabhsaithe chun 
aiseolas a thabhairt do dhaltaí agus do scoláirí ar a ndul chun cinn 

 Is gá leanúint le hiarrachtaí chun infhaighteacht múinteoirí ionaid a mhéadú 
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10.1 Réamhrá 
 

Bhí tionchar ag paindéim COVID-19 ar chórais oideachais ar fud an domhain. Chuir sé isteach 

go mór ar gach gné den saol agus tháinig athrú seismeach ar an gcaoi ina n-oibríonn oideoirí, 

leanaí agus daoine óga agus ina n-idirghníomhaíonn siad lena chéile. 

 

Chruthaigh COVID-19 dúshláin mhóra ach spreag sé freisin freagairtí suntasacha ó dhaoine a 

bhí ag obair in go leor earnálacha agus seirbhísí, lena n-áirítear earnáil an oideachais. Gheall 

na daoine leasmhara go léir sa chóras oideachais go n-oibreodh siad le chéile chun fadhbanna 

a réiteach agus chun teacht ar réitigh a chosnódh deiseanna foghlama do leanaí agus do 

dhaoine óga.  

 

Bhí baint ag an gCigireacht lenár gcomhghleacaithe ar fud na Roinne agus le daoine 

leasmhara, suíomhanna agus scoileanna chun freagairt do dhúshláin COVID-19. Bhí orainn 

freagairt le solúbthacht agus le samhlaíocht toisc go raibh an timpeallacht ag athrú go tapa. Bhí 

orainn na bealaí inar oibrigh muid le suíomhanna agus le scoileanna, agus an dóigh a 

thacaíomar leo a athshocrú. D’fhorbraíomar bealaí nua le monatóireacht a dhéanamh ar 

cháilíocht eispéiris leanaí agus daoine óga sa bhaile agus i scoileanna agus suíomhanna. Bhí 

ár n-idirghníomhaíochtaí le scoileanna lena n-áirítear comhairle ar oibriú sábháilte scoileanna i 

gcomhthéacs atá thar a bheith dúshlánach agus atá ag síor-athrú mar bhonn eolais do 

cheapadh beartais sa Roinn agus don treoir a soláthraíodh do scoileanna. Bhí ról lárnach 

againn freisin maidir le córais mhalartacha seachas na scrúduithe stáit a sholáthar agus a chur i 

bhfeidhm in 2020 agus in 2021. D'iarr Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ár gcuid 

saineolais a sholáthar freisin. Rinneadh líon mór Cigirí de chuid na Roinne agus baill foirne ó na 

Seirbhísí Tacaíochta arna maoiniú ag an Roinn a shannadh, ar feadh tréimhse suntasach ama, 

chun tacú le foirne FSS leanúint le tacaíocht a sholáthar do scoileanna ina raibh cásanna de 

COVID-19 tuairiscithe ann. 

 

Díríonn an chaibidil seo ar dhúnadh tosaigh suíomhanna agus scoileanna ó Mhárta go 

Meitheamh 2020, chomh maith le filleadh ar scoil i Meán Fómhair 2020. Leagtar amach inti na 

tacaíochtaí a chuir an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige 

agus gníomhaireachtaí eile ar fáil chun cabhrú le suíomhanna luathfhoghlama agus 

luathchúraim in 2020. Leagtar amach inti freisin na tacaíochtaí a chuir an Roinn, lena n-áirítear 

an Chigireacht, ar fáil, chun tacú le teagasc agus foghlaim le linn dhúnadh na scoileanna agus 

chun cur ar a gcumas athoscailt go sábháilte agus an teagasc agus an fhoghlaim a atosú. 

Breathnaítear sa chaibidil ar an iliomad bealaí a ndeachaigh an Chigireacht i dtaithí leis an 

bpaindéim agus inar lean sí ag tacú le hobair scoileanna agus suíomhanna. Léiríonn sé freisin 

na príomhthorthaí ó sheisiúin chomhairleacha, agus ó thaighde a rinne an Chigireacht le linn an 

dá chéim.  

 

10.2 Eispéireas ar COVID-19 i suíomhanna luathfhoghlama 

agus luathchúraim 
 

Bhí ar shuíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim (LFC) dúnadh i mí an Mhárta 2020 mar 

gheall ar COVID-19. Fearacht earnáil na scoileanna, bhí tionchar láithreach ar na leanaí nach 

raibh in ann freastal ar na seirbhísí sin a thuilleadh agus nach raibh in ann mar sin de 

idirghníomhú, ar bhonn duine le duine, leis na hoideoirí luathbhlianta nó leis na leanaí eile ina 

suíomh. Bhí tionchar aige freisin ar thuismitheoirí, go háirithe tuismitheoirí a bhí ag obair, a 

raibh orthu socruithe eile a dhéanamh chun leanúint den obair.  
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Ó thús COVID-19 i mí an Mhárta 2020, chinntigh an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, 

Lánpháirtíochta agus Óige (RLCMLÓ) agus tacaíochtaí uile-Rialtais don earnáil LFC agus 

cúram leanaí ar aois scoile155 (CLAS) gur leanadh le seirbhísí a oibriú go sábháilte ón dáta ar 

ceadaíodh dóibh athoscailt, gur lean an fhoireann de bheith fostaithe ag seirbhísí agus nár 

thabhaigh tuismitheoirí na costais mhéadaithe a bhain le riachtanais sláinte poiblí. 

 

Ó 2020 i leith, tá RLCMLÓ ag teacht le chéile go rialta le príomhghrúpaí geallsealbhóirí chun 

faisnéis a roinnt agus chun plé a éascú ar na saincheisteanna a bhaineann le COVID-19 atá 

roimh na hearnálacha LFC agus cúram do leanaí ar aois scoile (CLAS).  

Chuir an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige raon 
acmhainní agus tacaíochtaí ar fáil do leanaí, do thuismitheoirí agus d’oideoirí 
luathbhlianta le linn na tréimhse ina raibh na scoileanna dúnta de bharr na paindéime in 
2020 
 

Bhunaigh an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Imeasctha agus Óige (DCEDIY) an 

Mol Réamhscoile sa Bhaile, a chuir raon gníomhaíochtaí ar fáil chun tacaíocht agus spreagadh 

a thabhairt do spéiseanna leanaí agus chun iad a choinneáil ag súgradh agus ag foghlaim sa 

bhaile. Iarradh ar shuíomhanna LFC freisin teagmháil a dhéanamh le teaghlaigh chun tacú leis 

na leanaí ina suíomhanna le linn na tréimhse ina raibh na scoileanna dúnta. Cuireadh raon 

acmhainní ar fáil chun ullmhú d’athoscailt na seirbhísí LFC agus CLAS. Cuireadh tacaíochtaí 

maidir leis an bhforbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) ar fáil freisin chun ligean d’oideoirí 

luathbhlianta tabhairt faoi ghníomhaíochtaí oiliúna nó forbartha ar líne chun cabhrú leo freastal 

ar éilimh a róil ghairmiúla. 

 

Chuir an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige raon 
tacaíochtaí airgeadais i bhfeidhm a chuir ar chumas na seirbhísí luathfhoghlama agus 
luathchúraim agus cúram leanaí ar aois scoile leanúint de bheith inbhuanaithe le linn na 
tréimhse tosaigh ina raibh na scoileanna dúnta i mí an Mhárta 2020 agus le linn na 
dtréimhsí ina raibh srianta i bhfeidhm ina dhiaidh sin 
 

Cé go raibh seirbhísí in ann athoscailt i mí an Mheithimh 2020, bhí an baol ann go mbeadh 

tionchar ar chumas seirbhísí leanúint d’oibriú ag éileamh laghdaithe ar sheirbhísí, na ceanglais 

chun cloí le bearta breise nua chun ionfhabhtuithe a rialú agus a chosc, agus an 

neamhchinnteacht maidir le treocht COVID-19 san am bhí atá le teacht. Chuir RLCMLÓ raon 

tacaíochtaí airgeadais i bhfeidhm dá bharr chun na seirbhísí luathfhoghlama agus luathchúraim 

agus cúram leanaí ar aois scoile a chumasú leanúint de bheith inbhuanaithe le linn na tréimhse 

tosaigh ina raibh na scoileanna dúnta agus le linn na dtréimhsí ina raibh srianta i bhfeidhm ina 

dhiaidh sin. Cuireadh tacaí ar fáil freisin lena chinntiú go raibh nasc fós idir baill foirne agus an 

suíomh. 

 

Ar na tacaíochtaí de chuid RLCMLÓ agus de chuid an Rialtais ar fad a cuireadh ar fáil don 

earnáil le linn 2020 bhí: 

                                                  

 

155 Sainmhínítear cúram leanaí ar aois scoile (CLAS) mar aon seirbhís ionadbhunaithe do leanaí scoile idir 4-14 
bliana d’aois (agus na haoiseanna sin san áireamh), a fheidhmíonn le linn ceann amháin nó níos mó de na 
tréimhsí seo a leanas: roimh am scoile; tar éis na scoile; le linn laethanta saoire scoile.  An Roinn Leanaí agus 
Gnóthaí Óige (2020) Treoirlínte Náisiúnta Cáilíochta do Sheirbhísí Cúraim Leanaí ar Aois Scoile Ar fáil ag: 
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/b66c5-national-quality-guidelines-for-school-age-childcare-services-
guidelines-components-and-elements-september-2020/ 

 

https://first5.gov.ie/parents/pre-school-at-home
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/b66c5-national-quality-guidelines-for-school-age-childcare-services-guidelines-components-and-elements-september-2020/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/b66c5-national-quality-guidelines-for-school-age-childcare-services-guidelines-components-and-elements-september-2020/
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 leanúint de scéimeanna fóirdheontais RLCMLÓ ar bhonn ex-gratia ón 12 Márta go dtí 

an 6 Aibreán 2020 

 Scéim Fóirdheontais Tuarastail Cúram Leanaí (TWSCS) ón 6 Aibreán go dtí an 28 

Meitheamh 2020 

 pacáiste maoinithe athoscailte, a fógraíodh i mí an Mheithimh 2020, ina raibh íocaíocht 

tacaíochta athoscailte do sholáthraithe seirbhíse arna maoiniú ag RLCMLÓ a raibh ar tí 

oscailt idir an 29 Meitheamh agus go luath i Meán Fómhair 2020. Ina theannta sin, 

deontas caipitil COVID-19, lenar clúdaíodh cuid de na costais chaipitil a bhain le 

hathoscailt seirbhísí LFC agus CLAS. 

 cuireadh an tacaíocht Scéim Fóirdheontais Pá Fostaíochta (SFPF) ar fáil ar fud an 

gheilleagair i mí Lúnasa 2020, agus bhí fostóirí LFC agus CLAS i dteideal rochtain a 

fháil ar SFPF, agus iad saor ón gceanglas a bhí ar earnálacha eile laghdú 30% ar a 

láimhdeachas a léiriú. Cuireadh ciste inbhuanaitheachta ar fáil ón 24 Lúnasa 2020. 

 íocaíocht Tacaíochta Oibriúcháin COVID-19 (COSP) nua-cheaptha don tréimhse 1 

Feabhra go dtí an 5 Márta 2021, a chuir RLCMLÓ i bhfeidhm mar thoradh ar bhearta 

sláinte poiblí a fógraíodh ag deireadh 2020. Snáithe nua den Ciste Inbhuanaitheachta 

COVID-19 a cuireadh i bhfeidhm don tréimhse seo freisin. Cuireadh síniú leis an gciste 

agus an scéim sin go dtí deireadh mhí an Mhárta 2021. 

 

Chuir an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige, ag obair 
di i gcomhar le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, raon leathan acmhainní agus 
treoirlínte sláinte poiblí ar fáil chun cabhrú le seirbhísí athoscailt agus oibriú go 
sábháilte. 
 

Chomh maith leis na tacaíochtaí suntasacha airgeadais a cuireadh i bhfeidhm, chuir RLCMLÓ, 

ag obair dó i gcomhar le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, raon leathan acmhainní agus 

treoirlínte sláinte poiblí ar fáil chun cabhrú le seirbhísí athoscailt agus oibriú go sábháilte. 

Rinneadh na tacaíochtaí sláinte poiblí seo, a coinníodh faoi athbhreithniú rialta i ngeall ar 

athruithe ar bhearta sláinte poiblí, a nuashonrú agus a chur in iúl do sheirbhísí ar bhonn rialta. 

Nuair nach raibh leanaí ar aois réamhscoile in ann scaradh sóisialta a dhéanamh, chloígh 

seirbhísí go héifeachtach leis an treoir earnáil-sonrach do shuíomhanna a chuir FSS ar fáil 

maidir le cosc agus rialú ionfhabhtaithe le linn phaindéim COVID-19, lena n-áirítear ‘grúpaí 

súgartha’ a úsáid, le leanaí agus daoine fásta ag fanacht le chéile go seasta i ngrúpaí beaga; 

chuidigh sé seo le riosca leathadh ionfhabhtaithe a íoslaghdú laistigh de sheirbhísí. Cuireadh 

acmhainní treorach agus tacaíochta cothrom le dáta ar fáil do sholáthraithe agus do 

thuismitheoirí ar an suíomh Gréasáin Na Chéad 5. 

 

Rinne An Chigireacht teagmháil an athuair le suíomhanna luathfhoghlama agus 
luathchúraim tar éis na tréimhse ina raibh na suíomhanna dúnta  
 

I Meán Fómhair agus Deireadh Fómhair 2020, rinne cigirí teagmháil le suíomhanna 

luathfhoghlama agus luathchúraim (LFC) a ndearnadh cigireacht orthu sular dúnadh iad i mí an 

Mhárta. Thosaigh cigirí na próisis ateagmála freisin leis an réimse LFC ní ba leithne idir 

Deireadh Fómhair agus Nollaig 2020. 

 

Le linn 2020, d’fhorbair cigirí sraith seimineár gréasáin, dar teideal Léargais: Cáilíocht san 

Oideachas Luath-Óige chun tacú le suíomhanna a thuilleadh. Dearadh na seimineáir ghréasáin 

chun na torthaí, smaointe agus samplaí de chleachtais éifeachtacha a bailíodh le linn na 

gcuairteanna cigireachta a tugadh ar na mílte suíomhanna LFC ar fud na hÉireann ó 2016 i leith 

a roinnt. Chun aird agus tacaíocht a thabhairt don ghá le comhpháirtíocht láidir ar feadh na 

gcomhthéacsanna foghlama uile, lena n-áirítear an baile, suíomhanna luathfhoghlama agus 

https://www.gov.ie/ga/seirbhis/578596-covid-19-wage-subsidy/
https://www.gov.ie/ga/preasraitis/cd1cf-government-announces-substantial-supports-for-the-re-opening-of-childcare-minister-zappone-announces-funding-package-of-75m-for-reopening-early-learning-and-childcare-services/
https://www.gov.ie/ga/seirbhis/578596-covid-19-wage-subsidy/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/b1a7b9-covid-19-community-voluntary-charity-and-social-enterprise/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/b1a7b9-covid-19-community-voluntary-charity-and-social-enterprise/
https://first5.gov.ie/guidance
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/leargas/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/leargas/
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luathchúraim/réamhscoileanna agus bunscoileana, i ngach téama sa tsraith de sheimineáir 

ghréasáin Léargais tá seimineáir ghréasáin do thuismitheoirí, d’oideoirí luathbhlianta, agus do 

mhúinteoirí bunscoile. 

 

10.3 Leanúnachas foghlama agus na scoileanna dúnta 

den chéad uair 

 
10.3.1 Tacaíocht agus comhairle 

 

Bhí ar shuíomhanna scolaíochta dul i dtaithí go tapa le dúnadh scoileanna. Chuir an 
Roinn raon an-mhór tacaíochta ar fáil dóibh 
 

D’’fhógair an Taoiseach dúnadh scoileanna, suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim 

(LFC), agus suíomhanna breisoideachais agus ardoideachais ar feadh tréimhse tosaigh trí 

seachtaine ar an 12 Márta, 2020. I ndeireadh na dála, d’fhan scoileanna dúnta d’fhoghlaim 

phearsanta ar feadh an chuid eile den scoilbhliain 2019/20 de bharr imní leanúnach sláinte 

poiblí. Bhí ar scoileanna dul i dtaithí go tapa leis an réaltacht nua, agus thosaigh tréimhse 

chianfhoghlama agus den scolaíocht bhaile don tír ar fad. 

 

Dearadh córas scoile na hÉireann chun an fhoghlaim a sholáthar i bpearsan. Cé gur réitigh 

tionscnaimh nuálacha ar nós an Tionscadal Píolótach r-Mol digiteach156 an bealach le haghaidh 

tuilleadh forbairtí i soláthar curaclaim ar líne amach anseo, dearadh an bonneagar 

teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide (TFC) in Éirinn mar cheann de roinnt modhanna 

comhlántacha chun tacú le hidirghabháil an churaclaim i scoileanna. Ar an dóigh chéanna, 

breathnaíodh ar TFC mar cheann de roinnt uirlisí a d’fhéadfadh leanaí agus daoine óga a úsáid 

chun tacú lena gcuid foghlama. Ní raibh sé i gceist riamh go n-úsáidfí TFC chun ciantheagasc 

agus cianfhoghlaim a sholáthar do gach dalta agus gach scoláire. Chiallaigh sé seo go raibh 

dúshláin shuntasacha roimh scoileanna, agus roimh dhaltaí, scoláirí agus tuismitheoirí leis an 

teagasc agus an fhoghlaim a choinneáil ar siúl.  

 

Le linn na tréimhse ina raibh na scoileanna dúnta, chuir an Roinn raon an-mhór de dhoiciméadú 

treorach agus de thacaíochtaí breise ar fáil do scoileanna. Bhí ról lárnach ag an gCigireacht i 

bhforbairt na ndoiciméad tacaíochta a cuireadh chuig na scoileanna. I measc na dtacaíochtaí a 

chuir an Roinn ar fáil bhí €10 milliún de mhaoiniú breise chun tacú le ceannach teicneolaíochta 

agus gléasanna do dhaltaí agus scoláirí faoi mhíbhuntáiste, íocaíocht luath deontas DEIS chun 

tacú le leanaí agus daoine óga atá i mbaol míbhuntáiste oideachais agus leathnú suntasach ar 

an gclár Soláthar Samhraidh 2020 do leanaí a raibh riachtanais speisialta acu agus do scoláirí i 

scoileanna DEIS. Chuir An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) tacaíochtaí 

cianfhoghlama fairsinge ar fáil do scoileanna freisin.157 

 

 

 

                                                  

 

156 Tá tuilleadh sonraí faoin Tionscadal Píolótach r-Mol digiteach ar fáil i gCaibidil 9 den tuarscáil seo 
157 Tá na hacmhainní sin ar fáil ag: https://www.pdst.ie/DistanceLearning 

https://www.pdst.ie/DistanceLearning
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Tá an Chigireacht ag tabhairt faoi chlár tacaíochta, comhairliúcháin agus bailithe sonraí 
an-mhór 
 

Mar Chigireacht, bhí orainn oiriúnú go tapa chun tacaíocht agus comhairle i gcomhthéacs a 

sholáthar do scoileanna le linn na tréimhse seo. Ar dtús, chuaigh cigirí aonair i dteagmháil le 

príomhoidí i mbunscoileanna, in iar-bhunscoileanna agus in ionaid Ógtheagmhála chun dul i 

mbun plé ar an gcaoi a raibh a suíomhanna ag soláthar do leanaí agus do dhaoine óga. Chomh 

maith le tacaíocht agus comhairle a chur ar fáil, thapaigh cigirí an deis eolas a bhailiú ar an 

gcaoi a raibh scoileanna agus ionaid ag leanúint ar aghaidh ag déanamh caidreamh lena 

ndaltaí agus scoláirí agus ag tacú le leanúnachas ina gcuid foghlama. 

 

Idir 3 Aibreán agus 30 Meitheamh 2020, chuaigh cigirí i dteagmháil le príomhoidí scoile agus le 

comhordaitheoirí ionad trí 2,873 glao gutháin tacaíochta san iomlán (Tábla 10.1). 

 

Tábla 10.1: Líon na nglaonna gutháin tacaíochta le scoileanna agus le hionaid Ógtheagmhála le linn na 

tréimhse tosaigh de dhúnadh scoileanna, Márta-Meitheamh 2020 

 Bunscoileanna 

agus scoileanna 

speisialta 

Iar-bhunscoileanna Ionaid 

Ógtheagmhála 

Iomlán 

Céim 1 (3 Aibreán – 

1 Bealtaine) 

810 534 42 1,386 

Céim 2 (4 Bealtaine 

– 31 Bealtaine) 

775 137 36 948 

Céim 3 (1 

Meitheamh – 30 

Meitheamh) 

535 0 4 539 

Iomlán 2,120 671 82 2,873 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

Sa chéad mhír eile, breathnaítear ar chuid de na príomhthorthaí ó na hidirghníomhaíochtaí seo 

le príomhoidí agus le comhordaitheoirí ionaid. 

 

10.3.2  Rath agus dúshláin 

 
Bhí ionchais arda agus cur chun cinn an chomhoibrithe mar phríomhfhachtóirí chun 
torthaí rathúla a bhaint amach i scoileanna agus in Ionaid Ógtheagmhála 
 

Bhí ionchais arda na foirne agus na scoláirí mar bhonn ag ceannaireacht éifeachtach le linn na 

tréimhse dúnta scoile agus ionaid, agus cur chun cinn an chomhoibrithe. Ó phlé na gcigirí le 

príomhoidí agus le comhordaitheoirí ionaid, ba léir go raibh maoirseacht shoiléir ag cuid acu ar 

chainníocht agus ar cháilíocht rannpháirtíocht na múinteoirí le daltaí agus scoláirí agus thuig 

siad a thábhachtaí a bhí sé bealaí cumarsáide a choinneáil oscailte laistigh agus trasna phobal 

na scoile. Agus ionchais an-soiléir agus arda á leagan síos agus á gcur in iúl do mhúinteoirí 

maidir le caidreamh a dhéanamh le daltaí agus scoláirí, leag roinnt príomhoidí agus 

comhordaitheoirí ionad, agus iad ag aithint na ndúshlán a bhaineann le foghlaim ar líne a 

sholáthar, aitíodh go raibh daltaí/scoláirí i dteideal leanúint lena gcuid foghlama agus gurbh é 

ról na múinteoirí é seo a éascú agus go mbeadh orthu cur lena scileanna chuige sin. 



299 

 

Thuairiscigh príomhoidí áirithe go raibh siad ag baint leas as saineolas baill foirne ar leith agus 

go raibh siad ag soláthar deiseanna an tsaineolais seo a roinnt le daoine eile. 

 

D’éirigh go han-mhaith le scoileanna agus ionaid Ógtheagmhála i dtaca le foghlaim ar 
líne a chur ar fáil; mar sin féin, bhí fadhbanna ag céatadán ard leanaí agus daoine óga 
maidir le rochtain ar leathanbhanda agus gléasanna 
 

Le linn na tréimhse tosaigh inar dúnadh scoileanna, thuairiscigh beagnach gach bunscoil, iar-

bhunscoil agus ionad Ógtheagmhála go raibh teagmháil déanta acu le daltaí agus scoláirí agus 

go raibh obair sannta curtha ar fáil dóibh. Thug breis agus 99% le fios go raibh tacaíocht á 

tabhairt don fhoghlaim agus don teagasc ina suíomh trí úsáid a bhaint as an teicneolaíocht 

dhigiteach. 

 

Thuairiscigh tromlach suntasach de na scoileanna (61.5%) agus céatadán ní b’airde fós 

d’ionaid Ógtheagmhála (79.4%) go raibh a fhios acu go raibh leanaí agus daoine óga ann nach 

raibh rochtain acu ar ghléasanna nó ar leathanbhanda. Mar sin féin, thuairiscigh céatadán 

comhchosúil de scoileanna (61.2%) agus ionaid Ógtheagmhála (79.4%) go raibh siadsan in ann 

gléasanna a sholáthar do dhaltaí agus scoláirí. 

 

De réir mar a chuaigh scoileanna i dtaithí ar mhodh nua oibre, tháinig an soláthar do 
dhaltaí/scoláirí chun cinn ach tháinig roinnt dúshlán chun solais 
 

Baineadh úsáid as suirbhé ar thuismitheoirí, a rinne an Chigireacht i gcomhar le Comhairle 

Náisiúnta na dTuismitheoirí (Bunscoil) i mí Aibreáin 2020, chun tuairimí tuismitheoirí daltaí 

bunscoile agus scoláirí iar-bhunscoile a fháil ar an gciantheagasc agus ar an gcianfhoghlaim a 

chuir an scoil ar fáil do leanaí le linn na tréimhse tosaigh de dhúnadh scoile. Ar an iomlán, 

léirigh torthaí an tsuirbhé gur raibh tuismitheoirí den tuairim go ndeachaigh formhór na 

mbunscoileanna agus na n-iar-bhunscoileanna i ngleic go maith le dúshláin an chiantheagaisc 

agus gur sholáthair siad leanúnachas foghlama dá leanaí. 

 

Dúshlán ar leith eile a thuairiscigh tuismitheoirí ba ea aiseolas rialta agus praiticiúil a sholáthar 

do dhaltaí/scoláirí ar a gcuid oibre. Nuair a fiafraíodh díobh an bhfuair a bpáiste aiseolas rialta 

agus praiticiúil óna múinteoirí ar an obair a cuireadh i gcrích, thug beagnach ceathrú (24%) de 

thuismitheoirí na ndaltaí iar-bhunscoile a ndearnadh suirbhé orthu le fios nach raibh. Bhí 6% 

eile ann nach raibh a fhios acu. Bhí na freagraí ag leibhéal na bunscoile ní ba shuntasaí, le 

breis is a leath (55%) de na tuismitheoirí a ndearnadh suirbhé orthu ag tabhairt le fios nach 

bhfuair a bpáiste aiseolas rialta agus praiticiúil ar a gcuid oibre. Bhí 1% eile ann nach raibh a 

fhios acu. 

 

Réimse imní eile a d’eascair as an suirbhé ag leibhéal na bunscoile ab ea an gá do scoileanna 

teagmháil ní ba rialta a choinneáil lena gcuid daltaí. Go háirithe, tugadh faoi deara gur thug 39% 

de na freagróirí le fios nár bhain a bpáiste úsáid as teicneolaíocht dhigiteach chun teagmháil a 

dhéanamh leis an scoil maidir lena gcuid foghlama le linn na tréimhse seo ina raibh na 

scoileanna dúnta. 

 

Réimse imní eile a d’eascair as suirbhé na dtuismitheoirí iar-bhunscoile ab ea an céatadán ard 

scoláirí nach raibh gnáthamh laethúil maith bunaithe acu chun coinneáil suas lena gcuid oibre 

scoile sa bhaile. Ba léir go háirithe an gá a bhí ann cabhair agus treoir bhreise a chur ar fáil do 

na scoláirí sin, a raibh céatadán ard acu ag déanamh clár na hArdteistiméireachta Feidhmí 

(LCA).  
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Le linn na seachtainí tosaigh de dhúnadh scoileanna ó Mhárta go Meitheamh 2020, chomh 

maith le húsáid a bhaint as teicneolaíocht dhigiteach chun tacú leis an bhfoghlaim, thuairiscigh 

príomhoidí i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna gur cuireadh cóipeanna crua d’obair ar 

fáil do dhaltaí/scoláirí, nuair a measadh go raibh sé seo riachtanach chun an tionchar a 

d’fhéadfadh a bheith ag ganntanas gléasanna sa bhaile a mhaolú. I measc cleachtas eile 

áiríodh sannadh buntascanna, soláthar ceachtanna taifeadta agus/nó beo agus aiseolas a 

sholáthar ar obair na ndaltaí/scoláirí. Thuairiscigh go leor príomhoidí gur riar siad suirbhéanna 

chun sástacht na dtuismitheoirí leis na cineálacha cur chuige a ghlac siad a fháil, agus gur 

bhain siad úsáid as ardáin ar líne chun cumarsáid a éascú idir an fhoireann agus na boird 

bhainistíochta. Ba léir go raibh an t-aistriú go cianfhoghlaim beagán ní b’éasca ag roinnt 

scoileanna ná mar a bhí sé ag roinnt scoileanna eile a thóg sé roinnt ama orthu socruithe 

cianfhoghlama a choigeartú agus a chur i bhfeidhm. 

 

Bhí difríochtaí ann freisin idir bunscoileanna agus iarbhunscoileanna. Bhí bonneagar ag go leor 

iar-bhunscoileanna roimhe seo a cheadaigh dóibh oiriúnú go tapa, cé go raibh sé ní ba 

dhúshlánaí ag go leor bunscoileanna, ar a laghad sna céimeanna tosaigh de dhúnadh 

scoileanna. Thug príomhoidí le fios, de réir mar a lean an tréimhse dúnta scoile ar aghaidh, go 

raibh úsáid mhéadaithe á baint as roinnt ardán foghlama agus go raibh soláthar eispéiris agus 

tascanna a dearadh chun foghlaim nua a fhorbairt ar bhonn ní b’fhorleithne i mbunscoileanna 

agus in iar-bhunscoileanna araon. Sa dá earnáil, thuairiscigh príomhoidí freisin go raibh fócas 

méadaithe, de réir mar a lean an tréimhse dúnta scoile ar aghaidh, ar a chinntiú go raibh 

socruithe i bhfeidhm chun aiseolas a sholáthar do dhaltaí/scoláirí. 

 

Thuairiscigh príomhoidí freisin go raibh roinnt dúshlán ann maidir le rannpháirtíocht na 

ndaltaí/scoláirí a éascú i dtimpeallacht foghlama ar líne le linn thréimhse dhúnta na scoileanna 

in 2020. Príomhdhúshlán ab ea cumarsáid a dhéanamh mar is ceart le daltaí/scoláirí a 

measadh a bheith i mbaol míbhuntáiste oideachais. Thuairiscigh príomhoidí go háirithe go raibh 

sé deacair teagmháil a dhéanamh le roinnt daltaí/scoláirí a raibh an Béarla mar theanga bhreise 

acu agus le baill den Lucht Siúil freisin; thuairiscigh líon beag scoileanna nach raibh teagmháil 

déanta nó coinnithe acu le cuid de na daltaí agus scoláirí seo. De réir mar a lean an tréimhse 

dúnta scoile ar aghaidh, léirigh príomhoidí freisin go raibh imní ní ba mhó orthu faoi 

shábháilteacht, leas agus meabhairshláinte grúpaí sainiúla daltaí agus scoláirí, go háirithe iad 

siúd a bhí ní ba leochailí i rith na tréimhse. 

 

10.3.3  Tionchar COVID-19 

 

Tugann taighde le fios go bhféadfadh tionchar diúltach fadtéarmach a bheith ag srianta 
na paindéime ar leanaí agus ar dhaoine óga 
 

Fuarthas amach i dtuarascáil na hInstitiúide Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI)158, a 

foilsíodh i mí Iúil 2020, go raibh gá le gníomhaíocht chun aghaidh a thabhairt ar impleachtaí 

gearrthéarmacha agus fadtéarmacha COVID-19 ar leanaí agus daoine óga. Sa tuarascáil, 

baineadh leas as taighde Éireannach agus idirnáisiúnta atá ann cheana féin agus atá ag teacht 

chun cinn ar éifeachtaí na srianta paindéime ar leanaí agus ar dhaoine óga. Ba iad tátail na 

tuarascála ná: 

                                                  

 

158 Darmody M., Smyth E. and Russell, R. (2020) The implications of the COVID-19 pandemic for policy in relation to children 
and young people: a research review. Ar fáil ag: https://www.esri.ie/publications/the-implications-of-the-covid-19-pandemic-
for-policy-in-relation-to-children-and-young 
 

https://www.esri.ie/publications/the-implications-of-the-covid-19-pandemic-for-policy-in-relation-to-children-and-young
https://www.esri.ie/publications/the-implications-of-the-covid-19-pandemic-for-policy-in-relation-to-children-and-young
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 bhí tionchar díreach ag dúnadh scoileanna agus an easpa idirghníomhaíochta aghaidh 

ar aghaidh le piaraí agus líonraí teaghlaigh ní ba leithne ar shaol leanaí agus daoine 

óga 

 ba iad daoine óga ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste agus iad siúd a bhfuil riachtanais 

speisialta oideachais acu is mó a bhraithfeadh tionchar na paindéime 

 chuirfeadh caillteanas post tuismitheora agus an fhéidearthacht go mbeadh 

dífhostaíocht ní b’fhadtéarmaí i gceist isteach ar fholláine leanaí agus strus ní ba mhó i 

dteaghlaigh 

 

I bhfianaise thorthaí na tuarascála ERSI seo agus tuarascálacha agus taighde eile a rinne an 

Chigireacht, chuir an Roinn raon beart i bhfeidhm chun tionchar na paindéime ar oideachas 

agus folláine daltaí agus scoláirí a mhaolú, go háirithe orthu siúd a raibh riachtanais speisialta 

oideachais (RSO) acu, agus iad siúd atá i mbaol míbhuntáiste oideachais. Mar a luadh i mír eile 

den chaibidil seo agus freisin i gCaibidil 1 agus i gCaibidil 6, áiríodh leis na bearta seo maoiniú 

suntasach breise le haghaidh acmhainní digiteacha agus sraith ábhar treorach agus acmhainní 

do scoileanna a fhorbairt. Chomh maith le treoir agus acmhainní a bhaineann le folláine, i 

measc tacaíochtaí eile bhí feabhsú na gclár samhraidh do dhaltaí agus do scoláirí a raibh RSO 

acu agus dóibh siúd atá i mbaol míbhuntáiste oideachais, cruthú seacht bpost déag bhreise do 

shíceolaithe agus soláthar thart ar 120 post treorach chun tacú le folláine scoláirí in iar-

bhunscoileanna.  

 
 

10.4 Filleadh ar scoil 

 

10.4.1 Tacaíochtaí agus acmhainní 

 

Trí sár-iarracht phobail na scoileanna agus trí thacaíochtaí leathana breise a chuir an 
rialtas ar fáil, d’éirigh leis na scoileanna athoscailt  
 

Trí shár-chomhiarrachtaí a gcuid bainisteoirí/ceannairí, arna dtacú ag foirne agus pobail, 

d’éirigh leis na scoileanna athoscailt i Lúnasa/Meán Fómhair 2020. Is éard a bhí i gceist leis sin 

filleadh beagnach leath-mhilliún leanaí agus daoine óga chuig scoileanna, chomh maith le 

80,000 ball foirne. 

 

Chun athoscailt na scoileanna a thacú agus a threorú, chuir an Roinn réimse leathan 

tacaíochtaí airgeadais agus comhairligh ar fáil do phobail scoile. Áiríodh i measc na dtacaí: 

 

 deontas mionoibreacha nua do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna chun tacú le 

feidhmiú iomlán pleananna freagartha COVID-19. 

 maoiniú d’fhonn cúntóir a fhostú le cabhrú le lóistíocht na hathoscailte 

 maoiniú d’fhonn tacú le costais bhreise glantóireachta 

 creat íostarraingthe chun cur ar chumas scoileanna soláthairtí riachtanacha de 

dhíghalráin láimhe agus trealamh cosanta pearsanta a cheannach 

 tacaíochtaí bainistíochta méadaithe 

 ionadaíocht do Chúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna) 

 tacaíochtaí breise, bunaithe ar rollú ríofa maidir le scoileanna i mbéal forbartha 

 líne chabhrach de chuid na Roinne do scoileanna 

 sraith chuimsitheach de dhoiciméid treorach  
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Cé gubh é príomhchuspóir de chuid na Roinne i Meán Fómhair 2020 tacaíocht a thabhairt do 

scoileanna chun scoláirí a spreagadh filleadh ar scoil chun a gcuid oideachais a chríochnú, 

glacadh leis nach roghnódh roinnt scoláirí leanúint lena gcuid oideachais iar-bhunscoile. Rinne 

an Roinn an doiciméad treorach Ag dul i dteagmháil arís leis an Oideachas – Treoir d’iar-

bhunscoileanna do scoláirí atá i mbaol an scoil a fhágáil go luath a fhorbairt agus a fhoilsiú, le 

hionchur mór ón gCigearacht, doiciméad a raibh mar aidhm aige tacaíocht a thabhairt do 

scoileanna maidir lena gcuid scoláirí a spreagadh filleadh ar scoil chun a gcuid oideachais a 

thabhairt chun críche. Leagadh amach sa treoir roghanna maidir le bealaí malartacha chuig 

breisoideachas nó chuig fostaíocht. 

 

Ghlac an Chigireacht ról suntasach maidir leis an oideachas a atosú agus a chur ar fáil 
go leanúnach agus ar bhealach sábháilte 
 

Bhí oibriú sábháilte agus inbhuanaithe scoileanna le linn phaindéim COVID-19 ina thosaíocht 

náisiúnta le linn 2020. Chun tacú leis an tosaíocht sin, rinne an Chigireacht clár cuairteanna 

cigireachta ar scoileanna idir Meán Fómhair agus Nollaig 2020 chun comhairle agus tacaíocht a 

sholáthar maidir le treoirlínte na Roinne a chur i bhfeidhm i dtaca le timpeallacht shábháilte 

foghlama agus oibre a chruthú do chách. Bhí na cigireachtaí sin chun Tacú le Soláthar 

Sábháilte Scolaíochta (TSSS) ar an gcuid ba thábhachtaí de chlár na Cigireachta ar an suíomh 

thar tréimhse na gceithre mhí (Tábla 10.2). 

 

Tábla 10.2: Líon na gcuairteanna Ag Tacú le Soláthar Sábháilte Scolaíochta 2021 a rinneadh le linn na tréimhse 

Meán Fómhair 2020 go Nollaig 2020 

 Bunscoileanna Iar-bhunscoileanna Ionaid 

Ógtheagmhála 

Líon na 

gcuairteanna 

cigireachta 

TSSS a 

rinneadh 

431 276 33 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

Le linn cuairteanna TSSS, rinne na cigirí leibhéal comhlíontachta na scoile a mheas i dtaca le 

pleananna freagartha COVID-19 na Roinne um athoscailt sábháilte agus inbhuanaithe 

scoileanna.159 Rinneadh creat seiceálacha chun na críche sin, agus rinneadh na seiceálacha sin 

a ghrúpáil ina gceithre phríomhréimse: 

 

1. Pleanáil 

2. Príomhionadaí Oibrithe a cheapadh 

3. Oiliúint foirne a thabhairt 

4. Bearta rialaithe a chur i bhfeidhm 

 

                                                  

 

159 Tá plean freagartha COVID-19 maidir le feidhmiú sábháilte agus inmharthana bunscoileanna agus scoileanna speisialta ar 
fáil ag: https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/plean-freagartha-covid-19-athoscailt-shabhailte-agus-inmharthana-bunscoileanna-
agus-scoileanna-speisialta/ agus tá Plean Freagartha COVID-19 le haghaidh athoscáilt shábháilte inbhuanaithe iar-
bhunscoileanna ar fáil ag: https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ar-n-iar-bhunscoileanna-a-athoscailt// 
  

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ag-dul-i-dteagmhail-aris-leis-an-oideacha/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ag-dul-i-dteagmhail-aris-leis-an-oideacha/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ag-tacu-le-solathar-sabhailte-scolaiochta-2021/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ag-tacu-le-solathar-sabhailte-scolaiochta-2021/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/plean-freagartha-covid-19-athoscailt-shabhailte-agus-inmharthana-bunscoileanna-agus-scoileanna-speisialta/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/plean-freagartha-covid-19-athoscailt-shabhailte-agus-inmharthana-bunscoileanna-agus-scoileanna-speisialta/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ar-n-iar-bhunscoileanna-a-athoscailt/
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Bhí torthaí foriomlána na gcuairteanna sin an-dearfach ar fad agus léiríodh leo conas mar a bhí 

na scoileanna ag obair chun a chinntiú go raibh siad ina n-áiteanna sábháilte oibre agus 

foghlama. Ar an iomlán, léiríodh leis na torthaí na hiarrachtaí thar na bearta a rinneadh i 

scoileanna agus i lárionaid, go háirithe an méid a rinne príomhoidí scoile agus bainisteoirí 

lárionaid lena chinntiú go mbeadh leanaí, daoine óga agus baill foirne in ann oibriú go sábháilte, 

agus an dearbhú ann go raibh gach beart maolaithe riachtanach curtha i bhfeidhm. 

 

10.4.2 Comhairle, meastóireacht agus taighde 

 
Le linn chéim athoscailte na scoileanna, thug an Chigireacht faoi chlár tacaíochta, 
comhairliúcháin agus bailithe sonraí an-mhór  
 

Ceann de na príomhrudaí a raibh an Chigireacht dírithe air le linn chéim na hathoscailte ná 

comhairle agus tacaíocht a thabhairt do scoileanna agus a gcuid daltaí agus scoláirí ag socrú ar 

ais ar ghnáthamh na scoile. Tugadh an deis do scoileanna páirt a ghlacadh i seisiúin 

chomhairliúcháin ar-líne stiúraithe ag an gCigireacht a dhírigh ar fholláine na scoláirí, ar 

fhoghlaim agus teagasc, ar mheasúnú agus ar fhéin-mheastóireacht scoile a chur chun cinn. 

Cuireadh béim láidir freisin sna seisiúin chomhairleacha sin ar riachtanais leanaí a raibh RSO 

acu agus iad siúd a bhí i mbaol míbhuntáiste oideachais. 

 

Le linn na tréimhse ó Mheán Fómhair go Nollaig 2020, díríodh leis an obair mheastóireachta ar 

líon beag cigireachtaí tosaíochta, lena n-áiríodh cigireachtaí a tosaíodh roimh dhúnadh na 

scoileanna, cigireachtaí bunaithe ar riosca amhail cigireachtaí um chosaint agus chumhdach 

leanaí, meastóireachtaí ar aonaid chúraim speisialta agus cigireachtaí leantacha práinneacha. 

Anuas air sin, lenár cuairteanna TSSS bhí muinín éigin ag an Roinn agus ag an bpobal go raibh 

scoileanna ina dtimpeallachtaí sábháilte oibre agus foghlama do mhúinteoirí, do bhaill foirne 

scoile eile agus do dhaltaí agus scoláirí. 

 

Chuaigh an Chigireacht i mbun cláir thaighde leathana freisin chun dea-chleachtas éifeachtach 

a shainaithint agus a scaipeadh. Áiríodh sa taighde sin: 

 

 sonraí ó phléití le príomhoidí le linn na seisiún comhairleach sna scoileanna a thiomsú 

agus a scagadh 

 suirbhé ar phríomhoidí, ar mhúinteoirí, ar thuismitheoirí, ar dhaltaí agus ar scoláirí 

 grúpaí fócais le daltaí agus scoláirí 

 

D’eagraigh an chigireacht seisiúin chomhairleacha, suirbhéanna agus fócasghrúpaí de 
dhaltaí/scoláirí, agus rinne sí na torthaí a scagadh  
 

Ar feadh na tréimhse ó Mheán Fómhair go Nollaig 2020, d’eagraigh an Chigireacht seisiúin 

chomhairleacha le príomhoidí agus le ceannairí scoile eile ar líne. San iomlán, eagraíodh 3,224 

seisiún comhairleach le linn na tréimhse seo. Rinneadh anailís na sonraí ón gcéad chéim de na 

seisiúin chomhairleacha sin (1 Meán Fómhair go 25 Meán Fómhair) a fhoilsiú i mí na Samhna 

2020. Le linn na tréimhse sin, reachtáladh 738 seisiún comhairleach: 533 ag leibhéal na 

bunscoile agus 205 ag leibhéal na hiar-bhunscoile. Ba é cuspóir na hanailíse: 

 

 léargas a thabhairt ar na héachtaí agus na dúshláin a bhí ag scoileanna le linn 

thréimhse thosaigh athoscailt na scoileanna 

 na príomhréimsí ar thug scoileanna tosaíocht dóibh i gcomhair tuilleadh comhairle agus 

tacaíochta a shainaithint. 
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Snáithe eile de thaighde na Cigireachta ab ea suirbhéanna ar líne a eisiúint do mhúinteoirí, 

daltaí/scoláirí, tuismitheoirí agus príomhoidí. Ar an iomlán, ghlac 250 scoil páirt sa chéad chéim 

de na suirbhéanna sin, a rinneadh i Meán Fómhair 2020. Fuarthas 8,423 freagra ó phríomhoidí, 

múinteoirí, tuismitheoirí agus daltaí/scoláirí. 

 

Cosúil leis na seisiúin chomhairleacha, ba é príomhchuspóir na suirbhéanna ná forbhreathnú a 

sholáthar ar an rath agus na dúshláin a bhí roimh scoileanna. Cuspóir sa bhreis a bhí ann 

saincheisteanna ar leith a bhaineann le hearnálacha bunscoile, iar-bhunscoile nó earnálacha na 

scoileanna speisialta a shainaithint. 

 

Le linn na tréimhse sin, d’eagraigh an Chigireacht cruinnithe fócasghrúpa le leanaí agus le 

daoine óga i sampla de na scoileanna bunscoile agus iar-bhunscoile. Bhí sé de chuspóir ag na 

fócasghrúpaí sin éisteacht le heispéiris leanaí agus daoine óga agus iad a thuiscint d’fhonn: 

 

 cinntí beartais a threorú agus tuilleadh treorach agus tacaí a sholáthar do scoileanna, 

múinteoirí agus daltaí/scoláirí. 

 dea-chleachtas i scoileanna a aithint trí léargas agus eispéireas na ndaltaí agus na 

scoláirí ar bheith ar ais ar scoil. 

 gealltanas na Cigireachta guth na scoláirí a ghabháil a thabhairt chun críche  

 

Sna hailt a leanas, déantar príomh-thorthaí ón gclár sin d’obair chomhairleach, suirbhéanna 

agus taighde a achoimriú.  

 

10.4.3 Rath agus dúshláin 

 

D’éirigh leis na scoileanna athoscailt cé go raibh dúshláin shuntasacha rompu 
 

Léiríodh le torthaí taighde na Cigireachta gur éirigh leis na scoileanna a athoscailt de bharr an 

ullmhúcháin an-éifeachtaigh a rinne siad agus de bharr na dtacaí a chuir an Roinn agus 

comhpháirtithe eile ar fáil. Bhí costas ag baint leis an éacht sin áfach: thuairiscigh a lán 

ceannairí scoile le linn na bpléití leis na cigirí go raibh brú agus strus mór orthu. Cé gur 

thuairiscigh a lán príomhoidí ard-chomhlíonadh agus rath maidir leis na prótacail nua agus na 

gnáthaimh nua a chur i bhfeidhm, thuairiscigh cuid acu dúshláin. Mar shampla, bhí sé deacair 

na prótacail maidir le scaradh sóisialta a chur i bhfeidhm i roinnt scoileanna ina raibh ganntanas 

spáis ann. Sna pléití fócasghrúpa le foghlaimeoirí, léiríodh go raibh daltaí agus scoláirí an-sásta 

ar an iomlán a bheith ar ais ar scoil agus go rabhadar sásta a bheith i dteagmháil lena gcuid 

cairde an athuair. D’aithin roinnt daltaí agus scoláirí bearnaí maidir le cumarsáid agus 

thuairiscigh siad nach raibh a scoileanna á n-áireamh sa chomhairliúchán agus sa phróiseas 

faisnéise a bhain le rialacha scoile agus leis na prótacail nua. 

 

Ualach breise ar leith a thuairiscigh príomhoidí ab ea an dúshlán a bhain le neamhláithreachtaí 

múinteoirí de dheasca COVID. Sa suirbhé Filleadh ar Scoil de chuid na Cigireachta ar 

phríomhoidí sa tréimhse Meán Fómhair go Nollaig 2020, níor thuairiscigh ach 30% de 

phríomhoidí i mbunscoileanna (lena n-áirítear príomhoidí i scoileanna speisialta) agus 10% de 

phríomhoidí in iar-bhunscoileanna go rabhadar in ann clúdach ó ionadaithe oiriúnacha a 

rochtain do gach neamhláithreacht (Tábla 10.3). Cuirtear béim leis an toradh sin ar thábhacht 

an hoibre a rinne an Chomhairle Mhúinteoireachta agus Líonra Phríomhoidí Bunscoile na 

hÉireann (LPBÉ) maidir le líon na múinteoirí cláraithe a mhéadú a chuir iad féin ar fáil d’obair 

ionadaíochta tríd an tairseach Sub Seeker. 
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Tábla 10.3: Freagraí na bpríomhoidí ar an ráiteas suirbhé ‘D’éirigh liom clúdach ó ionadaí a fháil nuair a bhí 

múinteoir as láthair ó mo scoil’ 

D’éirigh liom clúdach ó ionadaí a fháil nuair a bhí múinteoir as láthair ó mo scoil 

Freagra Bunscoileanna (lena n-áirítear 

scoileanna speisialta)* 

Iar-Bhunscoileanna 

Gach uair 30.2% 10.3% 

Bunús an ama 30.2% 41.0% 

Uaireanta 37.2% 46.2% 

In am ar bith 2.3% 2.6% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

* Áiríodh cúig scoil speisialta sa suirbhé, as sampla iomlán de 100 bunscoil 

 

Thuairiscigh scoileanna go raibh soláthar maith ann d’fholláine na ndaltaí agus na 
scoláirí; bhí ábhar imní ar roinnt ball foirne maidir lena sábháilteacht féin 
 

Thuairiscigh príomhoidí go raibh soláthar maith ann i réimse na folláine le linn na tréimhse ó 

Mheán Fómhair go Nollaig 2020 Ina measc sin, bhí ardleibhéil de chomhar agus chomhoibriú 

agus cumarsáid rialta d’fhonn timpeallacht scoile shuaimhneach a chruthú agus cuidiú le daltaí 

agus scoláirí gnáthamh rialta a athbhunú. Cé go raibh na suirbhéanna ar mhúinteoirí, 

thuismitheoirí agus dhaltaí agus scoláirí an-dearfach ar an iomlán maidir le conas a bhí a 

scoileanna ag foráil do fholláine daltaí agus scoláirí, thuairiscigh cion mór de na príomhoidí 

agus múinteoirí nár mhothaigh siad féin slán sábháilte ar scoil (Tábla 10.4).  

 

Tábla 10.4: Freagraí na bpríomhoidí agus na múinteoirí ar an ráiteas suirbhé ‘Mothaím go bhfuil mé slán 

sábháilte i mo scoil’ 

Mothaím go bhfuil mé slán sábháilte i mo scoil 

 Bunscoileanna (lena n-áirítear 

scoileanna speisialta)* 

Iar-bhunscoileanna 

 Príomhoidí Múinteoirí Príomhoidí Múinteoirí 

Aontaím 

go láidir 

25.6% 23.6% 33.3% 16.7% 

Aontaím 46.5% 40.1% 35.9% 30.9% 

Níl a fhios 

agam 

11.6% 14.8% 20.5% 18.0% 

Ní aontaím 16.3% 15.6% 7.7% 24.0% 

Ní aontaím 

go láidir 

0.0% 5.9% 2.6% 10.4% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn OIdeachais 

* Áiríodh cúig scoil speisialta sna suirbhéanna, as sampla iomlán de 100 bunscoil agus scoil speisialta 

 

 



306 

 

Cé gur oiriúnaigh múinteoirí a gcuid modhanna maidir le haiseolas a thabhairt do dhaltaí 
agus do scoláirí sa timpeallacht ar líne, bhí soláthar aiseolais ina dhúshlán do 
mhúinteoirí sa tréimhse fhillte ar scoil 
 

Bhí ar mhúinteoirí a gcuid modhanna a oiriúnú maidir le haiseolas a sholáthar do dhaltaí agus 

do scoláirí maidir lena gcuid dul chun cinn chun teacht le riachtanais daltaí agus scoláirí sa 

timpeallacht ar líne. Léiríodh leis an taighde de chuid na Cigireachta sa tréimhse ó Mheán 

Fómhair go Nollaig 2020 go raibh difríocht shuntasach idir daltaí bunscoile agus scoláirí iar-

bhunscoile i dtaobh leibhéal a gcuid sástachta le haiseolas ó mhúinteoirí (Tábla 10.5; Tábla 

10.6). D’aontaigh tromlach (58%) na scoláirí iar-bhunscoile i suirbhéanna a rinneadh i mí na 

Nollag 2020 nár chuir ach roinnt múinteoirí aiseolas rialta ar fáil dóibh ar a gcuid foghlama cé 

gur aontaigh an chuid ba mhó d’fhoghlaimeoirí (76%) i mbunscoileanna agus i scoileanna 

speisialta go ndearna a gcuid múinteoirí amhlaidh. 

 

As na hidirghníomhaíochtaí sna fócasghrúpaí le daltaí agus scoláirí bunscoile agus iar-

bhunscoile i Samhain 2020, tháinig an deacracht maidir le haiseolas duine-le-duine, cibé sa 

rang nó maidir le hobair bhaile, chun cinn mar fhadhb a bhain leis na socruithe a bhí i bhfeidhm 

ina gcuid scoileanna chun scaipeadh COVID-19 a mhaolú  

 

Tábla 10.5: Freagra na ndaltaí ar an ráiteas sa suirbhé ‘Insíonn mo mhúinteoir dom faoi mar atá ag éirí liom le 

mo chuid foghlama’ (Bunscoil) 

Insíonn mo mhúinteoir dom faoi mar atá ag éirí liom le mo chuid foghlama 

Freagra Bunscoil  

Insíonn 75.8% 

Níl mé cinnte 17.1% 

Ní insíonn 7.1% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

Tábla 10.6: Freagra na scoláirí ar an ráiteas sa suirbhé ‘Insíonn mo mhúinteoirí dom faoi mar atá ag éirí liom le 

mo chuid foghlama’ (Iar-bhunscoil) 

Insíonn mo mhúinteoirí dom faoi mar atá ag éirí liom le mo chuid foghlama 

Freagra Iar-Bhunscoil  

Insíonn 31.2% 

Níl mé cinnte 57.7% 

Ní insíonn 11.1% 

Foinse: An Chigireacht, An Roinn Oideachais 

 

Tá deis ann tógáil ar éachtaí teagaisc agus foghlama, go háirithe maidir le 
teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid 
 

I réimse an teagaisc agus na foghlama, áiríodh ar na héachtaí a thuairiscigh príomhoidí, daltaí 

agus scoláirí an raon ní ba leithne de mhodheolaíochtaí teagaisc a úsáideadh. Ina measc sin, 

bhí an leas méadaithe a baineadh as an timpeallacht lasmuigh agus an leas ní ba mhinice a 

baineadh as teicneolaíochtaí digiteacha i gceachtanna.  
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Bhí sé soiléir gur tháining cumas méadaithe ar scoileanna le linn na tréimhse dúnta dul i ngleic 

le teicneolaíochtaí digiteacha chun tacú le foghlaim. Bhí an chuma air go luath ó shuirbhéanna 

ar thuismitheoirí i mí Aibreáin 2020, go háirithe ag leibhéal na bunscoile, nach raibh cion mór na 

scoileanna réidh le teagmháil éifeachtach a dhéanamh le daltaí sa timpeallacht ar líne. Mar 

fhreagairt air sin, le Ciorclán 0074/2020 cuireadh de cheangal ar scoileanna ardán cumarsáide 

agus foghlama a chur ar bun a thacódh le scoláirí gníomhú dá ndúnfaí scoileanna go hiomlán 

nó go páirteach as sin amach. Bhí sé soiléir gur tháinig feabhais mhóra ar chumas na 

scoileanna dul i dteagmháil le daltaí agus scoláirí sa timpeallacht ar líne de bharr cheanglais an 

chiorcláin agus de bharr thaithí na scoileanna féin. Thuairiscigh na príomhoidí agus na 

comhordaitheoirí Ógtheagmhála a labhair le cigirí, ardleibhéil díocais na ndaltaí agus na scoláirí 

maidir lena gcuid foghlama nua agus mhol siad na cineálacha cur chuige cruthaitheacha a 

d’úsáid cuid mhaith mhúinteoirí. Bhí daltaí agus scoláirí a ghlac páirt i bhfócas-ghrúpaí an-

dearfach faoin méadú in úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha ag a múinteoirí. Tá sé 

ríthábhachtach go dtacófaí le scoileanna cur leis an gcumas digiteach méadaithe atá acu agus 

leanúint chun an úsáid a bhaineann siad as na dteicneolaíochtaí digiteacha a mhéadú mar uirlis 

teagaisc agus foghlama. In éagmais tacaíochta, tá an baol ann go rachaidh an dul chun cinn 

mór a rinneadh i léig. 

 

10.4.4 Tacaíocht don fhoghlaim 

 
Thuairiscigh scoileanna tacaíocht mhaith d’fhoghlaim na ndaltaí agus na scoláirí nach 
raibh in ann bheith i láthair sa scoil go fisiciúil toisc go raibh baol an-mhór ann go 
dtolgfadh siad COVID-19 
 

Chuir beagnach gach príomhoide bunscoile, iar-bhunscoile agus scoile speisialta a raibh daltaí 

agus scoláirí acu a raibh baol an-ard acu go dtolgfadh siad COVID-19 in iúl ina bhfreagraí ar na 

suirbhéanna a rinneadh i mí na Nollag 2020 go raibh bearta i bhfeidhm acu chun a chinntiú go 

bhféadfadh na daltaí agus na scoláirí sin leanúint dá gcuid foghlama. Léiríodh leis na freagraí 

sna suirbhéanna gur chuir múinteoirí ranga/múinteoirí ábhair, múinteoirí riachtanais speisialta 

oideachais agus múinteoirí a bhí iad féin ag obair as baile toisc go raibh ardriosca ann go 

dtolgfadh siad COVID-19 an tacaíocht sin ar fáil.  

 

Dúshlan do scoileanna ba ea aghaidh a thabhairt ar bhearnaí foghlama de dheasca 
dúnadh scoileanna; beidh sé fós ina dhúshlán do scoileanna 
  

Thuairiscigh príomhoidí mar dhúshlán é do scoileanna aghaidh a thabhairt ar bhearnaí 

foghlama de dheasca thréimhse fhada dhúnadh na scoileanna. Bhí sé sin fíor ach go háirithe i 

gcás foghlaimeoirí a raibh riachtanais speisialta oideachais acu. Shainaithin múinteoirí, daltaí 

agus scoláirí dúshláin freisin mar a bhain leis an gcomharfhoghlaim a éascú. I gcásanna áirithe, 

tuairiscíodh gur tháinig deacrachtaí as riocht nua a chur ar sheomraí praiticiúla maidir le gnéithe 

praiticiúla de roinnt ábhar a chur i gcrích.  

 

I bpléití fócasghrúpa, chuir daltaí agus scoláirí imní in iúl maidir le bheith fágtha ar chúl, nach 

mbeadh siad in ann ‘teacht suas’ agus go mbeadh bearnaí ina gcuid foghlama. Cé go raibh na 

hacmhainní folláine a chuir an tSeirbhís Náisiúnta um Sheirbhís Síceolaíochta Oideachais 

(SNSO) ar fáil le linn na paindéime ina dtacaíocht luachmhar do scoileanna, beidh sé 

tábhachtach do scoileanna agus don chóras leanúint leis an imní sin a aithint agus bearta a 

chur i bhfeidhm chun a chinntiú go dtacófar le daltaí agus scoláirí go leordhóthain chun na 

dúshláin uathúla a bhaineann leis an bpaindéim a shárú. 

 

https://www.gov.ie/ga/ciorclan/aef84-socruithe-le-go-mbeidh-bearta-teagmhais-oiriunacha-i-bhfeidhm-ag-scoileanna-lena-chinntiu-go-mbeidh-scoileanna-ullamh-chun-leanuint-orthu-ag-tacu-leis-an-teagasc-agus-leis-an-bhfoghlaim-sa-chas-go-ndunfar-scoileanna-go-pairteach-no-go-hiomlan-mar-thoradh-ar-chomhairle-slainte-poibli/
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Tá sé ríthábhachtach freisin go leanfaidh scoileanna orthu ag aithint cá raibh na bearnaí ba 

shuntasaí sa soláthar do dhaltaí agus do scoláirí le linn na paindéime, agus pleananna gnímh a 

chur i bhfeidhm chun na bearnaí sin a líonadh. Is féidir sin a éascú le tacaíocht ó na hacmhainní 

breise arna gcur ar fáil ag an Roinn, amhail Scéim Foghlama agus Tacaíochta COVID  (CLASS) 

chun drochthionchar COVID-19 ar fhoghlaim agus ar fholláine na ndaltaí/scoláirí a mhaolú. Is 

gá go mbeidh soláthar do na daltaí agus na scoláirí is leochailí chun cinn sa phróiseas pleanála. 

 

 

10.5 Gráid ríofa agus gráid chreidiúnaithe 
 

10.5.1 Comhthéacs 

 
Ghlac an Chigireacht ról suntasach san obair chun réitigh dhifriúla a shocrú do na 
Scrúduithe Stáit i mí an Mheithimh 2020 agus mí an Mheithimh 2021. 
 

De dheasca dhúnadh na scoileanna in 2020 agus de dheasca an bhriste bhreise ar fhoghlaim a 

tharla in 2021, rinne an Rialtas cinntí in 2020 agus arís in 2021 na scrúduithe Stáit ar an dáta 

traidisiúnta de mhí an Mheithimh a chur ar athlá agus socruithe measúnachta eile a shocrú do 

scoláirí don Teastas Sóisearach agus don Ardteistiméireacht sna blianta sin.  

Faoi shocruithe athbhreithnithe, tar éis chealú na socruithe scríofa in 2020 agus arís in 2021, 

rinneadh an obair agus na héachtaí a rinne scoláirí na Sraithe Sóisearaí sa tríú bliain a aithint le 

teastas stáit ón Roinn Oideachais. Tugadh an t-údarás do scoileanna freisin cinneadh a 

dhéanamh maidir le cé acu meastúcháin scoil-bhunaithe a reáchtáil nó gan iad a reáchtáil agus 

sa chás gur reáchtáladh iad cén chuma a bheadh orthu. Chuir An Coimisiún um Scrúduithe 

Stáit (CSS) socruithe i bhfeidhm do líon beag foghlaimeoirí fásta agus luathfhágálaithe scoile 

scrúduithe de chuid na Sraithe Sóisearaí a dhéanamh i bhfómhar 2020 agus arís in 2021. 

Trí obair mhór chomhoibritheach a raibh gach páirtí leasmhar oideachais páirteach ann, 

cuireadh socruithe malartacha i bhfeidhm a chuir ar chumas formhór mór na scoláirí 

Ardteistiméireachta Gráid Ríofa a fháil i samhradh 2020 agus ar chumas beagnach gach 

scoláire gráid chreidiúnaithe a fháil i samhradh 2021. Bunaíodh na socruithe malartacha sin ar 

úsáid mhairc mheasta na scoileanna, ar phróiseas ailínithe scoil-bhunaithe (modhnóireacht) 

agus ar chóras de chaighdeánú náisiúnta. Lena chois sin, na scoláirí a ghlac páirt sna gráid 

ríofa nó sna gráid chreidiúnaithe agus sna gnáth-scrúduithe scríofa, bronnadh an grád ní b’airde 

den dá ghrád a baineadh amach orthu. Cuireadh ar chumas na scoláirí i ngach cohórt leis na 

gráid Ardteistiméireachta de thoradh air sin rochtain a fháil ar bhreisoideachas agus 

ardoideachas agus ar dheiseanna oibre laistigh de ghnáthachar ama.  

Ghlac an Chigireacht páirt mhór i ndearadh agus i gcur i bhfeidhm na nGrád Ríofa agus na 

nGrád Creidiúnaithe araon. Ghlac baill de chuid na Cigireachta páirt sa Ghrúpa Comhairleach 

um Pleanáil do na Scrúduithe Stáit in 2020 agus 2021. Bhí siad ina mbaill de ghrúpaí oibre a 

sholáthair tograí bunaidh maidir leis na córais mhalartacha a úsáideadh. Chuidigh siad le 

dearadh agus mionchoigeartú na dteicnící bailithe sonraí agus na dteicnící caighdeánaithe 

náisiúnta a úsáideadh. Bhí siad ina mbaill de choistí maoirseachta agus de ghrúpaí 

bainistíochta gaolmhara agus d’oibrigh go leor cigirí in éineacht le comhghleacaithe ón CSS 

agus ón Roinn in Oifig Feidhmiúcháin na nGrád Ríofa in 2020 agus laistigh de na struchtúir a 

cruthaíodh chun córas na ngrád creidiúnaithe a chur i bhfeidhm in 2021. Chomh maith leis sin, 

in 2021 ghlac cigirí agus baill foirne eile ón gCigireacht príomhróil maidir le treoir a fhorbairt do 

mhúinteoirí agus scoileanna, bailiú sonraí ó scoileanna a éascú, próisis fheabhsaithe a chruthú 

d’fhoghlaimeoirí taobh amuigh den scoil, agus maidir le tacaíocht ar líne agus teileafóin a 

https://www.gov.ie/ga/ciorclan/9afe4-covid-19-sceim-foghlama-agus-tacaiochta/
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sholáthar do gach scoil de réir mar a chuaigh siad i ngleic leis na próisis mheastacháin agus 

mhodhnóireachta i scoileanna. 

 

Bhí gráid ríofa agus gráid chreidiúnaithe ina bhfreagairt éifeachtach ar éigeandáil gan 
fasach 
 
Tá anailís chuimsitheach ar an bhfoghlaim ó chórais na ngrád ríofa agus na ngrád creidiúnaithe, 

taobh amuigh de shainchúram Thuarascáil seo an Phríomhchigire, ach d’fhéadfaí roinnt 

réamhchonclúidí a bhaineann le téamaí a pléadh i gcaibidlí eile de Thuarascáil seo an 

Phríomhchigire a dhéanamh go sealadach ag an gcéim seo. Go príomha, baineann siad sin le 

saincheisteanna maidir le caighdeán an teagaisc, an mheasúnaithe agus na ceannaireachta i 

scoileanna, agus saincheisteanna bainteacha amhail forbairt ghairmiúil múinteoirí agus dearadh 

curaclam agus measúnuithe. Agus conclúidí den sórt sin á ndéanamh, ba cheart a thabhairt san 

áireamh go raibh Gráid Ríofa agus Gráid Chreidiúnaithe ina bhfreagairtí ar éigeandáil agus go 

bhforbraíodh iad thar achair an-ghearr: forbraíodh córas 2020 de Ghráid Ríofa agus cuireadh i 

bhfeidhm é go han-tapaidh agus bhí córas 2021 na ngrád creidiúnaithe gan fasach sa rogha a 

thairg siad do scoláirí, a bhí in ann gráid chreidiúnaithe a fháil a bhí bunaithe ar mheasúnuithe 

scoil-bhunaithe agus caighdeánú náisiúnta, nó an rogha na gnáthscrúduithe a dhéanamh agus 

a ngrád creidiúnaithe a fháil dá mba rud é go raibh sé ní b’fhearr ná toradh a scrúdaithe. Tharla 

roinnt earráidí in 2020 agus ba ghá iad a chur ina gceart. In ainneoin an bhrú a bhí ann nuair a 

cuireadh na córais don dá bhliain sin i bhfeidhm, comhlíonadh leo a mbunchuspóirí agus 

seasadh leis an gcur chuige maidir le caighdeánú tar éis agóid dhlíthiúil sna Cúirteanna. 

 

10.5.2 Ceannaireacht agus comhoibriú 

 
Léiríodh le taithí na ngrád ríofa agus na ngrád creidiúnaithe gur féidir athrú suntasach a 
chur chun cinn trí fhíor-chomhoibriú idir comhpháirtithe oideachais 
 
Léiríodh le taithí na ngrád ríofa agus na ngrád creidiúnaithe gur féidir aghaidh a thabhairt ar 

shaincheisteanna agus fadhbanna atá casta san earnáil oideachais go rathúil, má théitear i 

ngleic leo ar bhealach atá fíor-chomhoibríoch i measc comhpháirtithe oideachais tiomanta ag 

gach leibhéal. Níorbh fhéidir éirí le próisis na ngrád ríofa agus na ngrád creidiúnaithe gan 

fadhbanna a roinnt go hoscailte agus gan fíor-chomhdhearadh réiteach a tharla laistigh den 

Ghrúpa Comhairleach Náisiúnta um Scrúduithe Stáit i dtreo an chuspóra a chur ar chumas 

scoláirí Ardteistiméireachta dul ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile dá saol. Léirítear gur féidir 

athrú suntasach a chur ar aghaidh nuair a dhéantar comhiarracht tiomanta ag féachaint gur 

cuireadh nuálaíochtaí móra i bhfeidhm thar tréimhse an-ghairid agus i réimse an-íogair, cé go 

raibh dálaí éigeandála ann. Bhí fonn foghlama ann cé go rabhthas i mbun aghaidh a thabhairt 

ar an ngéarchéim, rud atá soiléir ó na feabhsúcháin a rinneadh ar chóras 2021 na ngrád 

creidiúnaithe (e.g. ag soláthar ní ba chuimsithí do scoláirí lasmuigh den scoil agus do scoláirí 

laistigh den scoil a raibh ábhair lasmuigh den scoil á staidéar acu). 

 

Bhíothas in ann an aird mhéadaithe a tugadh do ghuth na scoláirí a fheiceáil go soiléir le 
linn na gcomhairliúchán ar ghráid ríofa agus ar ghráid chreidiúnaithe 
 
Léiríodh le taithí na ngrád ríofa agus na ngrád creidiúnaithe an aird mhéadaithe a tugadh do 

ghuthanna na scoláirí sa chóras oideachais. Ghlac ionadaithe scoláirí ardleibhéil páirt sa 

Ghrúpa Chomhairleach ar Scrúduithe Stáit ónar bunaíodh é agus bhí a gcuid tuairimí mar chuid 

éifeachtach agus tábhachtach den phlé sna cruinnithe foirmeálta agus i gcomhráite 

neamhfhoirmeálta. Tagann an aird sin ar ghuth na scoláirí leis na forbairtí ar tugadh aird orthu i 

gcaibidlí eile de Thuarascáil seo an Phríomhchigire.  
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Chuir cultúr láidir gairmiúil na múinteoirí, in éindí le sár-cheannaireacht i scoileanna, le 
rath na ngrád ríofa agus na ngrád creidiúnaithe 
 

Cuireadh béim leis na próisis maidir le Gráid Ríofa agus Crediúnaithe ar an iontaoibh ard a bhí 

ag scoláirí agus tuismitheoirí as múinteoirí agus ceannairí scoile, agus an cultúr láidir gairmiúil a 

bhí ann cheana i measc múinteoirí. Ghlac múinteoir páirt iomlán i soláthar na marcanna measta 

agus próisis an ailínithe bhaintigh (modhnóireacht) cé go raibh amhras mór orthu sna blianta 

roimhe sin maidir le baint a bheith ag na múinteoirí le measúnú scoláirí i gcomhair 

deimhniúcháin. Thaispeáin ceannairí agus bainisteoirí scoile ceannaireacht thar na bearta a 

chinntigh gur cuireadh i gcrích na próisis bailithe sonraí ag caighdeán ard cé go raibh gach gné 

den chóras nua amach is amach. I bhfianaise an strus eile a bhaineann le COVID ar mhúinteoirí 

agus ar cheannairí scoile ag an am, éacht suntasach ab ea é sin ag gach duine lenar bhain sé.  

10.5.3 Cad a d’fhoghlaim muid 

 
Bhí taithí na múinteoirí ar phróisis mheasúnaithe na Sraithe Sóisearaí ina cabhair 
d’fheidhmiú na bpróiseas meastacháin agus ailínithe i gcórais na ngrád ríofa agus na 
ngrád creidiúnaithe 
 

Cé go raibh an meastachán marcanna a rinne múinteoirí agus an pháirt a ghlac siad i 

gcruinnithe ailínithe chun críche na hArdteistiméireachta gan fasach, thóg siad go mór ar 

phróisis lena ndeachaigh múinteoirí i ngleic leo le linn athchóiriú na Sraithe Sóisearaí a chur i 

bhfeidhm. Luadh cheana, i gCaibidil 5, an mhaoirseacht agus an mheastóireacht ar 

mheasúnuithe rang-bhunaithe (MRBanna) a rinne múinteoirí agus an pháirt a ghlac siad sa 

phróiseas modhnóireachta a tharlaíonn ag cruinnithe athbhreithnithe ar fhoghlaim agus 

measúnú ábhair le linn na Sraithe Sóisearaí. Ní raibh na próisis sin neamhchosúil le cruthú 

marcanna measta bunaithe ar bhreith fhoriomlán scoileanna ar fhoghlaim na scoláirí agus le 

próiseas an ailínithe (modhnóireacht) ag leibhéal na scoile do ghráid ríofa agus ghráid 

chreidiúnaithe. D’fhéadfaí a áiteamh, gan taithí na Sraithe Sóisearaí le tarraingt aisti, agus an 

fhorbairt ghairmiúil a tugadh do mhúinteoirí trí sheirbhís tacaíochta na Sraithe Sóisearaí do 

Mhúinteoirí ó 2013 i leith, bheadh cur i bhfeidhm na ngrád Ríofa agus na ngrád creidiúnaithe ní 

ba dhúshlánaí fós. Ní raibh feidhmiú na bpróiseas meastacháin agus ailínithe ag leibhéal na 

scoile foirfe, ach b’fhéidir go léirítear lena thabhairt chun críche rathúil go bhfuil na cleachtais 

mheasúnaithe ag an tSraith Shóisearach neadaithe anois. 

 

Nochtadh leochaileachtaí inár gcuir chuige maidir le measúnú sa tSraith Shinsearach leis 
na gráid ríofa agus gráid chreidiúnaithe 
 
Ní mór a thabhairt faoi deara gur nochtadh leis an bpaindéim a mhéad is a bhí measúnú sa 

tSraith Shinsearach in Éirinn an-leochaileach ar fad i gcoinne cur isteach seachtrach de bharr a 

mhéad is a bhraitheann sí ar scrúdú deiridh. I bhfriotal teicniúil an mheasúnaithe, níl scrúduithe 

na hArdteistiméireachta dáilte go mór.160 Cé go roinneann an Ardteistiméireacht an spleáchas 

sin ar scrúduithe deiridh le córais eile a raibh a mbunús i gcórais scrúdaithe na Breataine sa 

naoú haois déag (amhail na córais faoi láthair i dTuaisceart Éireann, in Albain, sa Bhreatain 

Bheag agus i Sasana), bhí córais Eorpacha nua-aimseartha eile in ann brath go hiomlán ar 

                                                  

 

160 I bhfriotal teicniúil an mheasúnaithe, braitheann scrúduithe na hArdteistiméireachta go mórmhór (ní go hiomlán) ar scrúdú 
deiridh seachas ar shraith eachtraí iolracha measúnaithe. 
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chórais de mheasúnuithe leanúnacha scoil-bhunaithe ó mhúinteoirí, a bhí forbartha go maith 

cheana féin, nuair nárbh fhéidir gnáthscrúduithe a reáchtáil i samhradh 2020.  

In Éirinn, baineadh a gcríoch amach leis na gráid Ríofa agus na gráid chreidiúnaithe. 

Tarraingíodh aird leis an taithí sin áfach ar an mbéim a chuirtear ar scrúduithe deiridh in Éirinn 

agus léiríodh go bhféadfaí leas ní ba mhó a bhaint as modhanna measúnachta nach scrúduithe 

iad, i dteannta scrúduithe, ligean do bhreithiúnas ní ba leithne ar fhoghlaim na scoláirí a 

dhéanamh thar raon ní ba leithne inniúlachtaí. Sa bhreis air sin, léiríodh go han-soiléir an strus 

a bhíonn ar scoláirí agus iad ag brath ar scrúduithe deiridh.  

Caithfear a thabhairt ar aird freisin, cé gur ghlac múinteoirí páirt go toilteanach agus go gairmiúil 

sna próisis mheastacháin agus ailínithe, léiríodh leis an bpróiseas caighdeánaithe náisiúnta an 

dúshlán a éiríonn nuair a dhéantar iarracht sa chóras measúnú scoil-bhunaithe ar scála mór a 

dhéanamh do cháilíocht lena mbaineann geallta arda, amhail an Ardteistiméireacht. Bhí sé 

soiléir, in go leor cásanna, go raibh na meastacháin scoile do ghráid Ríofa agus chrediúnaithe 

ní b’airde ná ba cheart dóibh a bheith agus go raibh gá le próiseas caighdeánaithe náisiúnta 

chun rómheastachán (agus meastachán ró-íseal uaireanta) a choigeartú chun cothromaíocht a 

chinntiú do na hiarrthóirí. Cuireadh leis an bhfeiniméan sin gan amhras, go páirteach ar a 

laghad, leis na deiseanna an-teoranta chun an scafalra a thabhairt do mhúinteoirí chun tacú leis 

an gcleachtadh sin, i bhfianaise na srianta ama an-mhór lena mbaineann agus cúinsí na 

paindéime. De bharr an tábhacht a tugadh do chóras meastacháin na múinteoirí, bhí sé 

dúshlánach an próiseas caighdeánaithe a chur i bhfeidhm ar bhealach a choimeád iontaoibh na 

bpáirtithe leasmhara. Baineadh sin amach, áfach, go mór mór. 

Léirítear leis sin, dá mbainfí leas as measúnú scoil-bhunaithe i gcóras measúnaithe as seo 

amach, bheadh gá le forbairt ghairmiúil chuimsitheach do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile 

maidir le caighdeáin agus modheolaíochtaí measúnaithe. Ag tógáil ar an obair atá déanta 

cheana ag an tSraith Shóisearach, bheadh gá, leis an bhforbairt ghairmiúil sin, go rachadh 

múinteoir i dtaithí an-mhaith le samplaí mionsonraithe de shaothair scoláirí a mbeadh 

dámhachtain leibhéil dhifriúla grád tuilte ina leith ionas go mbeadh siad in inmhe breithiúnais 

mheasúnaithe a dhéanamh le cinnteacht. Is dócha freisin, go mbeadh gá, le tabhairt isteach an 

mheasúnaithe scoilbhunaithe, le soláthar leibhéil níos airde mionsonraí i sonraíochtaí 

ábhair/curaclaim ionas go mbeadh soiléireacht ann do mhúinteoirí agus do scoláirí maidir leis 

na torthaí foghlama tuartha. Tá sé soiléir go mbeadh próiseas modhnóireachta ag teastáil 

freisin chun cothromas do scoláirí agus iontaoibh i gcáilíocht na hArdteistiméireachta a 

choimeád. 

 

Beidh riachtanais na scoláirí á gcomhlíonadh trí chleachtais mheasúnaithe atá ann faoi 
láthair agus trí chuir chuige atá ag teacht chun cinn atá bunaithe ar mhodhanna 
measúnaithe níos leithne 
 

Léiríodh leis an taithí ó na gráid ríofa agus na gráid chreidiúnaithe a lán de na láidreachtaí den 

phróiseas scrúdaithe agus iontaoibh mhór an phobail sa Choimisiún um Scrúduithe Stáit. 

D’fhéadfaí nach féidir le scrúduithe stáit na hinniúlachtaí uile gur mhaith linn go mbeadh daoine 

óga ag forbairt a thomhas agus, mura ndeartar iad go cúramach agus mura ndéantar 

athnuachan rialta orthu, d’fhéadfaí leo stíl teagaisc a spreagadh lena gcuirtear an-iomarca 

béime ar eolas fíriciúil a athrá ar bhealach neamhchriticiúil. Léirítear lena dtorthaí, amhail cuir 

chuige mheasúnaithe eile, b’fhéidir, ní amháin éacht na scoláirí ach réimse fachtóirí 

socheacnamaíocha i saol na scoláirí freisin. Mar sin féin, tugtar ar chumas le scrúduithe réimse 

mór foghlama scoláirí a mheas ar bhealach soláimhsithe a bhfuil muinín ag scoláirí, múinteoirí, 
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tuismitheoirí agus an pobal i gcoitinne ann. Cuirtear leo dúshlán roimh scoláirí cláir a chríochnú, 

a gcuid foghlama a dhoimhniú agus a bheith dianseasmhach ina gcuid iarrachtaí. 

B’fhéidir gurb é an rud ba mhó a léiríodh le heispéireas COVID gur cheart dúinn na 

féidearthachtaí a mheas a d’fhéadfaí a thabhairt i gcrích trí mheascán de na cleachtas 

scrúdaithe nua-aimseartha ab’ fhearr atá ag teacht chun cinn agus de mhodhanna eile 

measúnaithe lena gcuirtear ar chumas na scoláirí scileanna tábhachtacha a léiriú nach féidir iad 

a mheasúnú trí ghnáthscrúduithe. Tá sé foghlamtha againn go mbeadh dúshláin mhóra agus 

rioscaí móra ag baint lena leithéid de chuspóir a bhaint amach; ag an am céanna, tá fianaise 

againn gur féidir, trí obair as láimh a chéile le comhsprioc agus le samhlaíocht, réitigh nua a 

fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. Ag comhoibriú ar bhealach atá dírithe ar scoláirí, agus le 

hinfheistíocht leordhóthain i gcumas chur i bhfeidhm curaclaim agus measúnaithe ag leibhéal 

an scoláire, an mhúinteora, na scoile agus na ngníomhaireachtaí náisiúnta, tá go leor 

cúiseanna ann le bheith muiníneach go mbeimid in ann eispéireas foghlama agus measúnaithe 

an dara leibhéil a thabhairt chun cinn chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais reatha agus 

fadtéarmacha daoine óga.  

 

10.6 Príomhtheachtaireachtaí 

 

 Léirítear le luas an athraithe a tharla sa chóras oideachais le linn phaindéim COVID-19 

gur féidir le hathchóiriú oideachais tarlú níos tapúla ná mar a shamhlófaí go dtí seo. 

 Chuir an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige agus an 

Roinn Oideachais raon leathan de thacaíochtaí airgeadais agus acmhainní eile ar fáil 

chun cabhrú le suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim agus le scoileanna le 

linn na tréimhse ina raibh scoileanna agus suíomhanna dúnta agus de réir mar a 

d’oscail siad arís. 

 Cuirtear fáilte roimh obair leanúnach na Meithle Oibre ar Sholáthar Múinteoirí chun 

soláthar múinteoirí ionaid a mhéadú agus roimh an bhfostú beartaithe de mhúinteoirí 

ionaid breise ar phainéil soláthair. 

 

Le linn dhúnadh scoileanna  
 Thuairiscigh scoileanna gur éirigh go maith leo teagmháil a dhéanamh le formhór na 

ndaltaí agus na scoláirí i scoileanna príomhshrutha le linn na tréimhse ina raibh 

scoileanna dúnta agus gur léirigh siad ardleibhéal inoiriúnaitheachta. 

 Agus na scoileanna agus suíomhanna dúnta, bhí dúshláin mhóra ann teagmháil a 

dhéanamh le daltaí agus scoláirí ar mó a bhí i mbaol míbhuntáiste oideachasúil. 

 Thuairiscigh tuismitheoirí bearnaí i soláthar aiseolais forbartha do dhaltaí agus scoláirí 

maidir le caighdeán a gcuid oibre. 

 Ní raibh dóthain forbartha á dhéanamh maidir le cumas cion mór na scoileanna, go 

háirithe ag leibhéal na bunscoile agus i suíomhanna speisialta scoile, teagmháil a 

dhéanamh le daltaí agus scoláirí sa timpeallacht ar líne. 

 

Nuair a d’oscail scoileanna arís  
 Baineadh athoscailt na scoileanna i Meán Fómhair 2020 amach trí sháriarrachtaí na 

gceannairí scoile agus pobal uile na scoile agus tacaíodh leis sin le tacar leathan 

airgeadais agus comhairleacha de chuid na Roinne Oideachais. 

 Ar an iomlán, d’fheidhmigh scoileanna agus lárionaid Ógtheagmhála ar bhealach 

sábháilte agus inbhuanaithe idir Mheán Fómhair go Nollaig 2020.  

 Maidir leis an gCigireacht ag dul i dteagmháil arís le suíomhanna luathfhoghlama agus 

luathchúraim (LFC), áiríodh forbairt sraith na seimineár gréasáin Léargais: Cáilíocht san 
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Oideachas, lenar éascaíodh torthaí, smaointe agus samplaí a roinnt de chleachtas 

éifeachtach ó shuíomhanna LFC. 

 In ainneoin iarrachtaí suntasacha chun soláthar múinteoirí ionaid a mhéadú sa chóras, 

bhí deacrachtaí suntasacha fós ag príomhoidí maidir le neamhláithreachtaí múinteoirí 

de dheasca COVID a chlúdach. 

 D’éirigh le go leor scoileanna réimse na gcur chuige teagaisc a leathnú do dhaltaí agus 

scoláirí nuair a athosclaíodh na scoileanna, lena n-áirítear leas méadaithe a bhaint as 

teicneolaíochtaí digiteacha; bhí roinnt dúshlán ann maidir le haiseolas a sholáthar do 

dhaltaí agus scoláirí ar a ndul chun cinn agus maidir le teagmháil le daltaí agus scoláirí 

sa chomharfhoghlaim agus i ngníomhaíochtaí foghlama praiticiúla. 

 Ba ábhar mór imní a thuairiscigh scoileanna é aghaidh a thabhairt ar bhearnaí foghlama 

de dheasca thréimhse fhada dhúnadh na scoileanna. 

 Baineadh amach feidhmiú sábháilte na scoileanna agus seachadadh tionscadal lárnach 

amhail gráid chreidiúnaithe trí chomhar agus comhoibriú idir gach páirtí leasmhar 

oideachais. 

 

10.7 Ag breathnú chun tosaigh 

 
Córas 

 Ba cheart don chóras oideachais agus do scoileanna leanúint leis an bhfreagrúlacht 

agus an tsolúbthacht a léiríodh le linn phaindéim COVID-19 a threisiú de réir mar a 

leanann siad le hathchóiriú oideachasúil a thionscnamh agus a chur i bhfeidhm. 

 Ba cheart go mbeadh meadú ar sholáthar múinteoirí ionaid i gcónaí ina thosaíocht don 

Roinn. 

 Ba cheart do scoileanna agus don Roinn a ndícheall a dhéanamh go ndéanfaí an imní a 

bhí ar dhaltaí agus scoláirí de dheasca dhúnadh na scoileanna a aithint agus aghaidh a 

thabhairt uirthi. 

 Tá deiseanna móra ag gabháil leis an gcumas méadaithe atá ag scoileanna agus ag 

múinteoirí teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid, de bharr phaindéim COVID-19, chun tacú 

leis an bhfoghlaim. Ba cheart do scoileanna leanúint ag cur leis na feabhais a tharla thar 

thréimhse ghairid. 

 
Tacaíocht do dhaltaí agus do scoláirí 

 Ba cheart tosaíocht a thabhairt do theicníochtaí nua agus méadaithe a fháil chun 

aiseolas a sholáthar do dhaltaí agus scoláirí maidir lena ndul chun cinn, cibé duine-le-

duine nó i gcomhthéacs cianfhoghlama. 

 Ba cheart do scoileanna leanúint orthu ag aithint na mbearnaí foghlama ab shuntasaí a 

tharla de dheasca dhúnadh na scoileanna agus ba cheart dóibh pleanáil ghnímh a 

dhéanamh chun dul i ngleic leis na bearnaí sin ar bhealach córasach; agus sin á 

dhéanamh, tá sé ríthábhachtach go dtabharfaí tosaíocht do na foghlaimeoirí ba 

leochailí. 
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Caibidil 11 - Ag breathnú chun tosaigh 
 

Tá dhá fheidhm le comhlíonadh ag Tuarascáil an Phríomhchigire: amharc siar agus breathnú 

chun tosaigh. Sna caibidlí roimhe seo, leagadh amach anailís ar an gcóras luathfhoghlama 

agus cúraim, agus ar an gcóras scoile a raibh na cigirí ag obair ann ó 2016-2020. Tá a lán 

láidreachtaí luaite againn sa soláthar, agus roinnt réimsí inar féidir feabhsúcháin a dhéanamh ar 

na seirbhísí tábhachtacha atá á gcur ar fáil ag an gcóras oideachais do leanaí agus daoine óga. 

Sa chaibidil seo déantar iarracht céim siar eile a ghlacadh agus machnamh a dhéanamh ar cad 

atá le rá ag eispéireas measúnaithe agus tacaíochta an chórais oideachais linn faoi fhorbairt 

mheántéarmach agus fhadtéarmach an tsoláthair oideachais sna scoileanna agus sna 

suíomhanna Stát-mhaoinithe atá ag freastal ar leanaí agus ar dhaoine óga sna cúig go deich 

mbliana atá romhainn.  

 

11.1 Tabhairt faoi oidhreacht COVID-19 
 

Cailliúint na foghlama a aithint  

 

Ní féidir tionchar suntasach COVID-19 ar an gcóras oideachais a shéanadh; beidh iarmhairtí 

meántéarmacha agus fadtéarmacha ag an tionchar seo ar fhorbairt an chóras oideachais. Mar 

atá pléite i gCaibidil a Deich, bhí tionchar suntasach diúltach ag dúnadh scoileanna agus 

suíomhanna, agus an cur isteach a rinneadh ar fhoghlaim na leanaí agus na ndaoine óga, ar a 

gcuid foghlama agus ar a ndul chun cinn i réimsí iomadúla den churaclam. Agus é seo á 

scríobh, ní féidir an chailliúint foghlama seo do dhaoine óga in Éirinn a chainníochtú go cruinn, 

ach dealraíonn sé go léireoidh na sonraí a bailíodh le linn measúnuithe náisiúnta ar Mhatamaitic 

agus léitheoireacht an Bhéarla (NAMER) in 2021, agus trí shuirbhéanna idirnáisiúnta atá le 

teacht ar nós PISA, PIRLS agus TIMSS, gur tháinig meath áirithe ar fheidhmíocht fhoriomlán na 

scoláirí i litearthacht an Bhéarla, sa Mhatamaitic agus san Eolaíocht.161  

Níl an tionchar teoranta do na réimsí seo den churaclam. In idirghabhálacha na gcigirí le 

scoileanna agus suíomhanna LFC sainaithníodh údair imní i réimse saincheisteanna a d’eascair 

ní hamháin as dúnadh scoileanna agus suíomhanna ach as freastal briste ag suíomhanna LFC 

agus scoileanna, neamhláithreacht oideoirí luathbhlianta agus múinteoirí mar gheall ar thinnis 

COVID agus srianta agus stopadh rochtana ar sheirbhísí teiripeacha sláinte agus 

idirghabhálacha do dhaoine óga. Bhí tionchar carnach na gcúinsí seo ar a lán gnéithe 

d’fhorbairt leanaí agus daoine óga. Tá fianaise ann mar shampla, go raibh drochthionchar aige 

ar luathfhorbairt teanga na leanaí, ar scileanna sóisialta agus mothúchánacha na scoláirí agus 

ar fholláine na scoláirí, chomh maith leis an ngnáth-dhul chun cinn agus aibiú a mbeimis ag súil 

leo in inniúlacht agus spreagadh na scoláirí chun tabhairt faoin bhfoghlaim.162  

                                                  

 

161 Tá sonraí a bailíodh ar fheidhmíocht scoláirí sa léitheoireacht agus sa Mhatamaitic ag leibhéal na bunscoile don 
Mheasúnú Náisiúnta ar Mhatamaitic agus Béarla i bhfómhar na bliana 2021 le bheith ar fáil ón Ionad Taighde Oideachais go 
déanach in 2022. Chuir an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE) an babhta PISA a bhí beartaithe do 
2021 siar go dtí 2022; tá scoláirí Éireannacha sa sceideal le tástálacha PISA i Litearthacht Léitheoireachta, Litearthacht 
Mhatamaitice agus i Litearthacht Eolaíochta a dhéanamh i bhfómhar 2022 agus táthar ag súil go mbeidh na torthaí tosaigh ar 
fáil ón ECFE faoi dheireadh na bliana 2023.  
162 Rao, N. agus Fisher, P. A. (2021) ‘The impact of the COVID-19 pandemic on child and adolescent development around 
the world’, Child Development 42(5). Ar fáil ag https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/toc/14678624/2021/92/5  

https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/toc/14678624/2021/92/5
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Dul i ngleic le tionchar míchothrom COVID-19 
 

I bhfianaise a bhfuil léirithe ag ár measúnuithe agus ag taighde daoine eile go dtí seo, is cosúil 

go raibh tionchar COVID-19 míchothrom. Bhí an tionchar ar na scoláirí is mó atá i mbaol 

míbhuntáiste oideachais díréireach. D’fhéadfaí, mar shampla, sna blianta atá romhainn go 

bhfeicfimis moilliú nó fiú aisiompú ar an dul chun cinn atá déanta againn in Éirinn maidir le 

torthaí foghlama daltaí/scoláirí i scoileanna DEIS163 i gcomparáid le daltaí/scoláirí i scoileanna 

eile. D’fhéadfaí freisin go bhfeicfimis tionchar mar an gcéanna ar dhaltaí/scoláirí le riachtanais 

speisialta oideachais agus orthu siúd a bhfuil tacaí teiripeacha ag teastáil uathu. Is dócha go 

leanfaidh na tionchair seo ar aghaidh do chuid de na daltaí/scoláirí go ceann tamaill ar a 

laghad. Tá grúpa eile scoláirí ann nach measfaí roimhe seo go raibh riachtanais bhreise 

oideachais acu ach a bhfuil siad acu anois mar gheall ar thionchar COVID-19: d’fhág an t-

aonarú ó chomhscoláirí agus ó chairde le linn tréimhsí dúnta scoileanna, mar aon le lagú an 

spreagadh chun foghlama gan an misniú agus tacaíocht i bpearsan ó oideoirí, roinnt scoláirí ag 

streachailt le gnáthaimh agus gnásanna a athbhunú tar éis gur cuireadh isteach orthu. 

Ní ar Éirinn amháin a d’fhág COVID-19 a lorg. Bhí an taithí chéanna ag córais oideachais ar fud 

an domhain agus mar gheall air sin, spreagadh a lán acu, agus eagraíochtaí ar nós ECFE, 

machnamh a dhéanamh ar an gcoigeartú is ceart a dhéanamh ar sholáthar oideachais d’fhonn 

a chinntiú go mbeidh tacaí níos mó á soláthar do na foghlaimeoirí is leochailí. Céim mhaith 

tosaigh a bhí sna dianchláir a soláthraíodh do chohóirt leathnaithe daltaí/scoláirí i samhradh na 

mblianta 2020 agus 2021 le tabhairt faoi na riachtanais seo agus is cúis sásaimh é go bhfuil an 

phleanáil ar bun le haghaidh clár den chineál céanna in 2022. Thug an Roinn Clár Forlíontach 

agus clár SFATC isteach chomh maith, cláir a sholáthraíonn acmhainní breise le dul i ngleic le 

tionchair COVID-19. Sa scoilbhliain 2021/22 leanadh ar aghaidh leis na leibhéil ardaithe 

leithdháilte múinteoirí agus maoinithe do scoileanna a tugadh isteach i gcéimeanna luatha na 

paindéime d’fhonn cabhrú leis an gcóimheas feabhsaithe idir múinteoirí agus daltaí a 

chothabháil. Cuireadh feabhas ar mhaoiniú don soláthar luathfoghlama agus luathchúraim 

chomh maith le linn na paindéime le scéim fóirdheontais fostaíochta agus réimse de dheontais 

speisialta do sholáthraithe seirbhísí.  

Agus é seo á scríobh, níl aon chinneadh déanta maidir le leibhéil leithdháilte múinteoirí amach 

anseo ná don mhaoiniú breisithe do scoileanna i ndiaidh na scoilbhliana 2021/2022, agus tá an 

pictiúr níos casta fós mar gheall ar chúinsí éagsúla lena n-áirítear ardú ar líon na scoláirí ag 

leibhéal na hiar-bhunscoile, rollú a bheith ag titim ag leibhéal na bunscoile, síntí ar an scéim 

DEIS chuig scoileanna eile, agus ganntanas múinteoirí ag leibhéal na hiar-bhunscoile. Mairfidh 

tionchair fhadtéarmacha COVID-19 ar fhoghlaim daltaí/scoláirí, agus ar fhoghlaim 

fhoghlaimeoirí faoi mhíbhuntáiste agus leochaileacha, mar chúinse breise atá le meas i soláthar 

foirne agus i maoiniú scoileanna. 

Tá an fhianaise maidir leis an gcaoi is fearr le hidirghabhálacha a eagrú le tabhairt faoi 

riachtanais foghlama scoláirí a eascraíonn as COVID-19 neamhiomlán go fóill.  Tá múinteoirí 

agus maoiniú breise leithdháilte ag dlínsí áirithe chuig scoileanna. Roghnaigh dlínsí eile maoiniú 

breise a aistriú chuig scoileanna agus suíomhanna, agus cheadaigh siad dóibh idirghabhálacha 

a oiriúnú do riachtanais shainiúla a gcuid scoláirí. In Éirinn, agus i dtíortha eile chomh maith, tá 

an dá chur chuige á nglacadh.  

                                                  

 

163 Scoileanna atá rannpháirteach i gComhionannas Deiseanna a Sheachadadh sna Scoileanna 
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Cibé dóigh atá soláthar na n-idirghabhálacha á n-eagrú, is eol dúinn go n-éiríonn níos fearr leis 

na hidirghabhálacha nuair a bhíonn siad oiriúnaithe do riachtanais na bhfoghlaimeoirí aonair. 

Ciallaíonn sé seo go mbeidh sé tábhachtach do mhúinteoirí, d’oideoirí luathbhlianta agus do 

ghairmeoirí eile atá rannpháirteach i gcláir agus i dtionscnaimh fhorlíontacha go mbeidh 

rochtain acu ar mhioneolas maidir le riachtanais agus dul chun cinn na ndaltaí/scoláirí atá 

rannpháirteach san idirghabháil. Ní mór do mhúinteoirí agus oideoirí idirghabhálacha sainiúla 

teagaisc agus foghlama a dhearadh agus a rianú chun freastal ar na riachtanais seo, bunaithe 

ar réimse de shonraí barántúla a léiríonn staid, próifíl agus dul chun cinn uathúil gach 

foghlaimeora. Beidh aiseolas na faisnéise ón tréimhse idirghabhála agus lena linn, 

ríthábhachtach do mhúinteoirí ranga na scoláirí agus do na hoideoirí luathbhlianta.  

I bhfianaise chinntí Thuarascáil an Phríomhchigire go bhfuil fadhbanna ann go fóill maidir le 

measúnú na múinteoirí ar dhul chun cinn daltaí/scoláirí ar fud chóras na hÉireann, beidh sé 

riachtanach a chinntiú go mbeidh forbairt ghairmiúil dóibh siúd a chuireann dianchláir ar fáil ina 

dlúthchuid den phleanáil do na cláir sin. Beidh treoir níos fearr do chleachtóirí maidir le tuairisciú 

ar ais chuig múinteoirí ranga agus oideoirí luathbhlianta ríthábhachtach. 

 
An leas is fearr a bhaint as an dul chun cinn i dteicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide 
 

Ar ndóigh, ní iomlán diúltach a bhí tionchar COVID-19 ar an gcóras oideachais. Is é an dul chun 

cinn in úsáid teicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide (TFC) an buntáiste is soiléire a 

tháinig as an ngéarchéim i réimse an oideachais. Roimh an bpaindéim, bhí úsáid TFC i gcóras 

scoileanna na hÉireann measartha teoranta, gan í á húsáid den chuid is mó ach mar uirlis 

léirithe i seomraí ranga le haghaidh réimsí éagsúla den churaclam. Bhí a húsáid i suíomhanna 

luathfhoghlama agus luathchúraim níos teoranta  fós. Mar a léiríodh i gCaibidil a Deich mar 

gheall ar an ngá a bhí le bogadh ar aghaidh go mear go húsáid fhorleathan an chianteagaisc 

agus na cianfhoghlama le linn dúnadh na scoileanna in 2020 agus in 2021, b’éigean feabhsú 

bunúsach a dhéanamh ar chumas na múinteoirí agus na scoláirí chun an teicneolaíocht a 

úsáid, agus b’éigean don rialtas infheistíocht mhór a dhéanamh i soláthar na teicneolaíochta do 

scoláirí.  

Bhí sé níos suntasaí áfach, gur léirigh an t-athrú seo a d’éirigh as COVID, na  féidearthachtaí 

agus an scóip a thugann eispéireas na foghlama cumaiscthe agus na foghlama níos 

pearsanaithe, do dhaoine óga. Tá an argóint á déanamh le tamall maith de bhlianta ag lucht 

tacaíochta TFC san oideachas go bhféadfadh TFC agus foghlaim ar líne féidearthachtaí níos 

mó a oscailt do dhaoine óga le hidirghabháil a dhéanamh le níos mó múinteoirí agus foinsí 

foghlama eile, agus luaigh siad gur féidir le TFC eispéiris phearsanaithe foghlama a thairiscint 

do scoláirí. Ba mhall an dul chun cinn a bhí  déanta chun an fhís sin a fhíorú, ach cuireadh go 

mór leis mar go raibh sé riachtanach an fhoghlaim agus an teagasc a chur ar fáil do scoláirí le 

linn na dtréimhsí glasála.  

Fiú leis an dul chun cinn uile atá déanta le Intleacht Shaorga a fhorbairt go mear, ní féidir le 

TFC áit an mhúinteora éifeachtaigh a ghlacadh. Ach is féidir le TFC deiseanna áirithe foghlama 

a sholáthar chomh héifeachtúil, ar a laghad, le múinteoirí; is féidir leis foghlaim neamhspleách a 

chothú; tá an cumas ann chun luas agus inneachar ceachtanna a choigeartú de réir inniúlacht 

agus cumas an fhoghlaimeora aonair; agus is féidir leis measúnú agus aiseolas oiriúnaithe a 

sholáthar do scoláirí agus dá múinteoirí. Níl aon amhras ach go bhfeabhsóidh forbairtí eile san 

Intleacht Shaorga sna blianta atá romhainn, cáilíocht an eispéiris foghlama ar líne.  

 Le TFC, is féidir linn freisin rochtain a thairiscint ar churaclam níos fairsinge agus ar raon níos 

leithne múinteoirí. Is iomaí buntáiste follasach atá anseo do mhórán scoláirí, go háirithe dóibh 

siúd ar mian leo staidéar a dhéanamh ar ábhair mhionlaigh agus dóibh siúd a bheadh ina 
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gcónaí i gceantair scoite nó ag freastal ar scoileanna níos lú ina mbeadh an rogha curaclaim 

níos teoranta. Níl i sampla an r-Mhol sna scoileanna Gaeltachta agus in obair iScoil chun 

foghlaim a sholáthar do scoláirí a fhaigheann teagasc sa bhaile ach dhá shampla beag dá bhfuil 

indéanta maidir leis seo, nuair a dhéantar acmhainní teagaisc agus foghlama d’ardchaighdeán 

a fhorbairt agus a sholáthar i dtimpeallacht TFC agus ar líne.  

Tá iarracht á déanamh ag go leor córas oideachais leas a bhaint as na buntáistí atá á gcruthú 

ag an athrú tobann seo i gcumas TFC agus i bhfás na hIntleachta Saorga, agus beidh sé seo 

tábhachtach mar réimse dúshláin i gcóras na hÉireann sna blianta atá romhainn. Beidh 

impleachtaí acu i raon de réimsí, lena n-áirítear oideachas tosaigh agus leanúnach múinteoirí, 

aitheantas múinteoirí, dearadh curaclaim (pléite thíos), agus i réimse iomlán measúnaithe, 

creidiúnaithe agus micrea-cháilíochtaí do dhaoine óga le linn a gcuid scolaíochta agus sa 

bhfoghlaim fad saoil. Is é an rud is suntasaí ar fad go bhfuil leibhéal litearthachta digití do chách 

agus cothromas rochtana ar fhearais agus ar áiseanna TFC d’ardcháilíocht ag teastáil le 

haghaidh na ndeiseanna atá á gcur ar fáil ag an TFC. Ar bhealach, dheimhnigh an t-eispéireas 

le COVID-19 go bhfuil rochtain ar, agus líofacht in úsáid agus i dtuiscint TFC ar bhealach 

criticiúil, eolach, chomh tábhachtach agus chomh bunúsach mar cheart agus a bhí an rochtain 

ar léamh agus scríobh ag tús an 19ú haois. 

 
An t-oideachas a úsáid chun cothromas sóisialta a chur chun cinn  
 

Léirigh an easpa soláthar luathfhoghlama agus luathchúraim agus an easpa scolaíochta 

pearsanta le linn na dtréimhsí glasála go han-soiléir an tairbhe is féidir le leanaí agus daoine 

óga a bhaint as oideachas maith a sholáthraítear go poiblí. Thuig tuismitheoirí, a bhí ag 

feidhmiú mar oideoirí baile, níos mó ná riamh na dúshláin a bhaineann le heispéiris chórasacha 

agus chuí ó thaobh forbartha foghlama a sholáthar. Chonaic muid chomh maith cé chomh 

tábhachtach is atá an tacaíocht shóisialta agus mhothúchánach gur féidir le múinteoirí agus 

gairmeoirí eile a sholáthar do dhaoine óga, agus an cion a dhéanann siad le cinntiú gur féidir 

daoine óga a bheadh i mbaol dochair nó i mbaol a bheith scoilte ón oideachas a aithint chomh 

luath agus is féidir.  

Léirigh easpa scolaíochta pearsanta agus soláthair luathbhlianta le linn an dá thréimhse glasála 

an ról tábhachtach atá ag an oideachas poiblí i gcur chun cinn an chothromais i sochaí na 

hÉireann. Ní féidir le scolaíocht agus oideachas luathbhlianta tabhairt faoi gach éagothromas sa 

tsochaí ach is féidir le infhaighteacht eispéireas oideachais d’ardchaighdeán difríocht 

thábhachtach a dhéanamh. Tugann siad struchtúr do leanaí agus daoine óga; cabhraíonn siad 

le spreagadh a bhuanú; spreagann siad idircheangailteacht shóisialta agus cairdeas. 

Cabhraíonn siad chun deiseanna a thabhairt do leanaí agus daoine óga, atá faoi mhíbhuntáiste 

eacnamaíoch agus sóisialta, chun a scileanna agus a n-inniúlachtaí a fhorbairt ar bhealaí a 

chuireann ar a gcumas rochtain a fháil ar fhoghlaim bhreise, a bhfolláine eacnamaíoch a 

chinntiú, agus saol níos iomláine a chaitheamh mar shaoránaigh shláintiúla ghníomhacha.  

Bíonn tionchar níos lú ag a gcúlra sóisialta agus eacnamaíoch ar thorthaí foghlama daoine in 

Éirinn ná mar a bhíonn i dtíortha eile164. Chabhraigh beartais fhadtéarmacha éagsúla leis an 

riocht seo a chruthú, mar shampla, na hinfheistíochtaí leanúnacha a rinneadh i gcáilíocht an 

                                                  

 

164 Mar shampla, i dtástálacha PISA 2018, cé gur éirigh níos fearr le scoláirí ó chúlraí socheacnamaíocha arda in Éirinn ná leo 
siúd ó chúlraí socheacnamaíocha níos ísle, bhí na difríochtaí idir na grúpaí seo níos lú in Éirinn ná mar a bhí, ar an meán, ar 
fud tíortha an ECFE. Féach McKeown, C., Denner, S., McAteer, S., Shiel, G., with O’Keefe, L. (2019) Learning for the Future: 
The Performance of 15-year-olds in Ireland on Reading Literacy, Science and Mathematics in PISA 2018. Baile Átha Cliath 
2019.  
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fhórsa teagaisc, rath an chláir DEIS, na hinfheistíochtaí san oideachas speisialta, glacadh 

uilíoch beagnach ar an gcóras bunscoile, agus glacadh le stíl scolaíochta chuimsitheach den 

chuid is mó ag an leibhéal na hiar-bhunscoile. Chuir siad seo go léir le torthaí níos cothroime do 

dhaoine óga in Éirinn. Léirigh an cur isteach ar rochtain ar sholáthar oideachais phoiblí 

phearsanta - fiú ar feadh tréimhsí gearra na glasála - é seo go tréan, ach léirigh sé chomh maith 

go bhfuil a lán fós le déanamh má tá an cothromas sóisialta chomh maith leis an gcothromas 

oideachais le cur chun cinn. 

 

11.2 Luathfhoghlaim agus luathchúram 
 

Cumas na luathfhoghlama agus an luathchúraim a fhíorú 
 

Tá an claochlú atá ag tarlú in earnáil na luathfhoghlama agus an luathchúraim ar cheann de na 

scéalta is dearfa atá ag teacht chun tosaigh ón tréimhse atá clúdaithe ag an tuarascáil seo. Le 

blianta, bhí an soláthar cúram leanaí agus oideachais dóibh siúd faoi cheithre bliana d’aois i 

bhfad níos teoranta in Éirinn ná mar a bhí ina lán tíortha inchomparáide eile. Sna 1990í, agus i 

mblianta luatha an chéid seo, bhí an rannpháirtíocht sa luathoideachas á híoc ag mionlach 

beag tuismitheoirí, a raibh na táillí ar a n-acmhainn, le soláthraithe éagsúla príobháideacha nó 

íoctha ag an Stát ar son chohórt an-teoranta leanaí ar measadh iad a bheith faoi mhíbhuntáiste 

oideachais. In ainneoin na fianaise go bhféadfadh soláthar luathbhlianta d’ardcháilíocht 

feabhsúcháin leanúnacha fadtéarmacha a dhéanamh ar ghnóthachan foghlama na ndaoine óga 

go léir, bhí infheistíocht an Stáit in oideachas luathbhlianta an-íseal i gcomparáid le caiteachas 

ag an mbunleibhéal, ag leibhéal na hiar-bhunscoile agus ag an tríú leibhéal. 

 

I dtreo soláthar uilíoch luathfhoghlama agus luathchúraim  
 

Sna deich mbliana ó 2010, tháinig athrú ó bhonn ar spéis an Stáit sa luathfhoghlaim agus sa 

luathchúram. Rinneadh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (RLGÓ) d’Oifig an Aire Leanaí, a 

bunaíodh in 2002, sa bhliain 2011 agus is croí-chuid anois í den Roinn Leanaí, Comhionannais, 

Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige (RLCMLÓ). I mbeagán thar deich mbliana, tá Éire tar éis 

dul i dtreo soláthar uilíoch agus glacadh beagnach uilíoch ar an gclár Cúram agus Oideachais 

Luathóige (COLÓ) faoi mhaoiniú poiblí, agus i dtreo maoiniú agus fóirdheontais don 

luathfhoghlaim agus don luathchúram lasmuigh den chlár COLÓ. 

 

Dúshlán cáilíocht na luathfhoghlama agus an luathchúraim a fheabhsú 
 

Snáithe amháin den tréimhse ar leith seo d’fhoirmiú beartais agus d’infheistíocht san earnáil ba 

ea rannpháirtíocht Chigireacht na Roinne Oideachais den chéad uair i ndearbhú cáilíochta na 

luathfhoghlama agus an luathchúraim. Leis an gcuireadh, in 2015, ón Aire Leanaí agus Gnóthaí 

Óige a bhí ann ag an am, a tugadh do Chigireacht na Roinne Oideachais meastóireacht a bhí 

dírithe ar oideachas a sholáthar ar shuíomhanna sa chlár Cúram agus Oideachas Luathóige 

(COLÓ) dearbhaíodh an creideamh bunaithe san earnáil luathfhoghlama agus luathchúraim go 

bhfuil cúram agus oideachas d’ardcháilíocht chomh tábhachtach lena chéile  d’fhorbairt agus 

d’fhás sláintiúil leanaí óga. Thugamar léargas oideachasúil chuig meastóireacht agus feabhsú 

an tsoláthair FCLÓ. Leis sin, chuireamar lena raibh á dhéanamh ag. a lán daoine eile, lena n-

áirítear Tusla, rialtóir reachtúil na hearnála, chun tacú leis an gclár oibre náisiúnta cáilíochta i 

suíomhanna FCLÓ trínár bhfócas sonrach ar cháilíocht an oideachais sna suíomhanna agus ar 

an gcaoi a bhféadfaí tuilleadh feabhais a chur ar an gcáilíocht sin. 
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I dtuarascáil ilchodach ar chigireachtaí tosaigh a rinne cigirí luathbhlianta na Roinne Oideachais 

ó 2016 i leith, rinneadh tuairisc dhearfach ar thiomantas soiléir na n-oideoirí luathfhoghlama 

agus luathchúraim agus cheannairí na suíomhanna i leith eispéireas de dhea-cháilíocht a 

sholáthar do leanaí. Agus muid ag plé leis an earnáil trí chigireacht, agus sna comhairliúcháin a 

rinneadh sular tosaíodh na cigireachtaí EYEI go foirmiúil, d’fhoghlaimíomar chomh maith faoi 

choinníollacha míshásúla agus contúirteacha oibre mórán den lucht gairme luathbhlianta, laigí 

in oideachas tosaigh agus leanúnach an lucht gairme seo, an gá atá le leibhéil mhaoinithe níos 

airde san earnáil, agus an gá atá le soláthar curaclaim níos comhtháite ó bhreith go sé bliana 

d’aois thar na suíomhanna luathbhlianta agus na bunscoileanna. 

 

Dul chun cinn éachtach i ndul i ngleic le dúshláin struchtúrtha, mhaoinithe agus eile  
 

Is mór an chúis áthais é, sa tréimhse atá clúdaithe ag an tuarascáil seo, go bhfuil gníomhartha 

déanta faoi threoir RLGÓ/RLCMLÓ chun tabhairt faoi gach ceann de na laigí thuas. Mar a 

míníodh i gCaibidil a hAon, leag síneadh an chlár COLÓ in 2016 agus 2018, a chuireann dhá 

bhliain réamhscoile ar fáil saor in aisce do gach leanbh; tiomsú an tSamhail um Rochtain agus 

Cuimsiú in 2016, le tacú le rochtain agus rannpháirtíocht bhríoch sa chlár COLÓ do leanaí le 

míchumais; tiomsú na rialachán nua do sheirbhísí FCLÓ in 2016 (lena n-áirítear íos-cháilíochtaí 

a thabhairt isteach d’oideoirí luathbhlianta); tiomsú Scéim Náisiúnta Cúram Leanaí agus 

síneadh na rialachán go cúram leanaí d’aois scoile den chéad uair in 2019, an dúshraith le 

haghaidh rochtana níos leithne agus chuir sé bonn faoin bhfeabhsú ar cháilíocht an tsoláthair.  

Táthar ag tabhairt faoi cheisteanna agus saincheisteanna bunúsacha, lena n-áirítear maoiniú, 

foghlaim ghairmiúil d’oideoirí luathbhlianta, coinníollacha oibre agus deimhniú cáilíochta. 

Tugadh tacaíocht don Chomhpháirtíocht don Leas Poiblí, tuarascáil an ghrúpa saineolais ar an 

tsamhail mhaoinithe don luathfhoghlaim agus don luathchúram agus don chúram leanaí d’aois 

scoile a foilsíodh in 2021, nuair a fógraíodh sruth maoinithe ilbhliana nua don LFC agus do 

sheirbhísí cúram leanaí d’aois scoile i mBuiséad 2022. Foilsíodh Cothú Scileanna: Plean an 

Fhórsa Oibre don Luathfhoghlaim agus don Luathchúram agus do Chúram Leanaí d’Aois 

Scoile, 2022-2028 i mí na Nollag 2021, agus tugtar sonraí ann den uaillmhian le haghaidh níos 

mó gairmiúlachta sa bhfórsa oibre FCLÓ agus cúram leanaí d’aois scoile mar atá léirithe le 

bunú Comhchoiste Saothair do Sheirbhísí Luathbhlianta le pá agus coinníollacha a fheabhsú 

san earnáil.  

Cé go bhfuilimid dírithe ar sholáthar agus cleachtas FCLÓ ionad-bhunaithe, tuigimid nach 

dtarlaíonn eispéiris luatha óige a lán leanaí i suíomhanna cúram leanaí agus cuirimid fáilte 

roimh fhoilsiú an Phlean Náisiúnta Cúram Leanaí i mí Aibreáin 2021. Is í aidhm an phlean seo 

gach cúramóir leanaí neamh-ghaolta a thabhairt laistigh de scóip na rialachán agus na dtacaí ar 

bhonn céimniúil, incriminteach sna blianta atá le teacht. 

Bhí foilsiú Strengthening Early Childhood Education and Care in Ireland, athbhreithniú ar 

bheartas na tíre ag an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE) ina 

ndearnadh scrúdú ar an gcaoi a bhféadfaí cáilíocht a fheabhsú agus a dheimhniú san earnáil, i 

mí na Nollag 2021,  ábhartha go háirithe don Chigireacht mar rannpháirtí i dtírdhreach deimhniú 

cáilíochta na hearnála LFC. Thacaigh cinntí Neartú Oideachas agus Cúram Luathóige in Éirinn 

leis na céimeanna atá glactha i réimsí maoinithe, agus na foghlama gairmiúla d’oideoirí 

luathbhlianta agus dá gcoinníollacha oibre. Leag sé amach chomh maith an méid is féidir le 

féin-mheastóireacht inmheánach agus cigireacht éifeachtach sheachtrach a dhéanamh chun 

cáilíocht an tsoláthair luathfhoghlama agus luathchúraim a fheabhsú.  Tá Cigireacht 

Luathbhlianta na Roinne Oideachais ag tnúth le bheith ag obair lenár gcomhghleacaithe i 

gCigireacht Luathbhlianta Tusla agus na Roinne Leanaí, Comhionannais, Míchumais, 

https://www.gov.ie/ga/feachtais/63372-an-sceim-naisiunta-curaim-leanai/
https://first5fundingmodel.gov.ie/report/
https://www.gov.ie/en/publication/97056-https:/www.gov.ie/ga/feachtais/63372-an-sceim-naisiunta-curaim-leanai/-skills-the-workforce-plan-for-early-learning-and-care-elc-and-school-age-childcare-sac-2022-2028/
https://www.gov.ie/en/publication/97056-https:/www.gov.ie/ga/feachtais/63372-an-sceim-naisiunta-curaim-leanai/-skills-the-workforce-plan-for-early-learning-and-care-elc-and-school-age-childcare-sac-2022-2028/
https://www.gov.ie/en/publication/97056-https:/www.gov.ie/ga/feachtais/63372-an-sceim-naisiunta-curaim-leanai/-skills-the-workforce-plan-for-early-learning-and-care-elc-and-school-age-childcare-sac-2022-2028/
https://www.oecd-ilibrary.org/education/strengthening-early-childhood-education-and-care-in-ireland_72fab7d1-en#:~:text=Ireland%20is%20currently%20pursuing%20a%20strong%20and%20ambitious,to%202028%20%28hereafter%20referred%20to%20as%20%E2%80%9CFirst%205%E2%80%9D%29.
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Lánpháirtíochta agus Óige (RLCMLÓ) le deimhniú cáilíochta a neartú san earnáil, faoi threoir 

ag moltaí an ECFE.  

Todhchaí gheal don earnáil luathfhoghlama agus luathchúraim  
 

Ar an iomlán, taispeánann na tionscnaimh seo conas is féidir le hÉirinn feabhas córasach a 

chur ar cháilíocht an chúraim agus an tsoláthar oideachais a chuirtear ar fáil dár saoránaigh is 

óige. D’fhéadfadh infhaighteacht uilíoch an chlár COLÓ mar aon le forbairtí eile atá faoi lánseol 

cheana féin chun an cháilíocht a fheabhsú, a bheith chomh tábhachtach i gclaochlú an 

ghnóthachain oideachais agus an chothromais shóisialta is a bhí an ghluaiseacht ar son 

oideachais dara leibhéal saor in aisce sna 1970í. 

 

11.3 An curaclam 
 

An curaclam ceart a aimsiú  
 

Nuair a foilsíodh Tuarascáil an Phríomhchigire, luadh an ghluaiseacht dheifnídeach a bhí á 

déanamh ag córais oideachais ar fud an domhain chun níos mó béime ná riamh  a chur ar 

chumas leanaí agus daoine óga eolas a úsáid go cruthaitheach agus raon scileanna a fhorbairt 

le hiad a ullmhú go sásúil don 21ú haois. Is iad sin na scileanna a chuirfeadh ar a gcumas 

tabhairt faoin bhfoghlaim fad saoil, obair i dtimpeallacht atá ag athrú go mear, saol sláintiúil a 

chaitheamh agus a bheith rannpháirteach go gníomhach mar shaoránaigh eolacha i sochaí 

ionchuimsitheach.  Go bunúsach, is í aidhm an athrú seo in eispéireas an churaclaim atá le 

tairiscint do scoláirí, béimniú go bhfuil sé riachtanach daoine óga a chumasú chun eolas a fháil, 

ach nach leor é; gur fearr a fhreastalaíonn córais oideachais ar dhaoine óga má chothaíonn sé 

a gcumas chun an t-eolas a úsáid go cruthaitheach, obair le chéile chun fadhbanna a réiteach, 

smaoineamh go criticiúil, cumarsáid éifeachtach a dhéanamh, oiriúnú solúbtha a dhéanamh, 

agus roghanna sláintiúla eolacha a dhéanamh.  

Sa tréimhse atá clúdaithe sa tuarascáil seo, tá sé níos soiléire fós gur gá an cineál seo 

oideachais a ghlacadh isteach inár gcóras oideachais. Níl i luas an athrú teicneolaíochta, scála 

na ndúshlán domhanda comhshaoil atá romhainn, tromchúis na mbagairtí a bhaineann le 

húsáid agus mí-úsáid na meán sóisialta, agus na rioscaí a chruthaíonn siad seo go léir dár 

bhfolláine eacnamaíoch, shóisialta agus phearsanta, ach cuid de na cúinsí a léiríonn an gá atá 

againn lenár ndaoine óga a oiliúint do dhomhan an-éagsúil agus an-dúshlánach. Ag an am 

céanna, léiríonn na dúshláin seo cé mar is gá dúinn intleachtaí, claonta, luachanna agus 

stíleanna foghlama (mar shampla físiúil, teangeolaíoch, loighciúil/matamaiticiúil, cinéistéiseach, 

idirphearsanta, inphearsanta), a chothú i measc foghlaimeoirí, i bpáirt mar go mbeidh orthu na 

láidreachtaí agus na scileanna seo go léir a úsáid chun torthaí nuálacha a chruthú, agus i bpáirt 

mar gur chóir go mbeadh meas againn ar an gcion a d’fhéadfadh na hintleachtaí seo a 

dhéanamh le sochaí chothrom, ilghnéitheach ionchuimsitheach a fhíorú. 

 

Forbairtí idirnáisiúnta sa churaclam agus sa mheastóireacht  
 

Chuir paindéim COVID-19 moill ar an athrú curaclaim. Mar sin féin, ag an leibhéal idirnáisiúnta, 

tá comhlachtaí ar nós ECFE agus Coimisiún an AE ag déanamh forbartha ar an 

smaointeoireacht maidir le scileanna don 21ú haois a chuimsiú go héifeachtúil sna córais 

oideachais. Tá áiteamh déanta ag Coimisiún an AE, mar shampla, go nglacfaí leis na scileanna 
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seo i gcuraclaim náisiúnta a mballstát.165 Tá urraíocht déanta aige ar thaighde ar cé mar a 

dhéanann roinnt tíortha athrú curaclaim mar seo a chur chun cinn d’fhonn dea-chleachtas a 

leathadh maidir leis seo.166 Cuirtear béim sna príomhtheachtaireachtaí a eascraíonn as an 

taighde sin ar thábhacht chothú tuisceana agus glactha ar an gcineál seo athraithe atá le cur i 

bhfeidhm i measc múinteoirí, tuismitheoirí agus scoláirí; luach rannpháirtíocht bhríoch na 

múinteoirí agus na scoláirí i gcruthú an athrú curaclaim; tábhacht na hinfheistíochta i scileanna 

na múinteoirí agus na gceannairí scoile; agus an fíorriachtanas atá ann an teagasc, an 

fhoghlaim agus an measúnú a ailíniú.  

Ag aithint go mbíonn tionchar cumhachtach ag an rud a ndéantar measúnú air, ar an rud a 

bhíonn á mhúineadh ag scoileanna agus suíomhanna eile, tá dul chun cinn déanta ag an ECFE 

in obair thaighde ar conas is féidir scileanna ar nós na cruthaitheachta agus scileanna sóisialta 

agus mothúchánacha a mheas, agus tá na tástálacha PISA á bhforbairt go leanúnach i réimsí 

na hEolaíochta agus na Matamaitice leis an gcaoi a n-úsáideann scoláirí eolas i 

gcomhthéacsanna dinimiciúla ar líne a thástáil.  Tá a chuid oibre ar Oideachas 2030, tionscadal 

a bheidh ina bhonn eolais don chineál curaclam scoile a bheidh ann sna deich mbliana atá le 

teacht. Tá comhlachtaí ar nós an Atlantic Rim Collaboratory (ARC), a thug airí, oifigigh, 

ceannairí múinteoirí agus smaointeoirí oideachais i gcórais éagsúla as dlínsí éagsúla Nordacha, 

Eorpacha (lena n-áirítear Éire), Ceanadacha agus Meiriceánacha, tar éis scrúdú a dhéanamh ar 

riachtanais an athrú curaclaim sin, go háirithe mar a bhaineann sé le hoideachas múinteoirí, 

folláine scoláirí agus beartais don ionchuimsiú sóisialta.167 Ar fud na hEorpa, tá iarrachtaí curtha 

chun cinn ag a lán de na córais oideachais chun cleachtais curaclaim agus measúnaithe a 

athchóiriú i bhfianaise na hoibre seo.  

Bhí tionchar ag paindéim COVID-19 ar an smaoineamh faoi fhorbairt an churaclaim chomh 

maith. I measc na dtéamaí a tháinig chun cinn, bhí machnamh ar na bealaí ar féidir pearsanú 

níos mó a dhéanamh ar eispéireas an churaclaim d’fhoghlaimeoirí de bharr an dul chun cinn in 

TFC, bealaí inar féidir leis an teagasc leas a bhaint as láidreachtaí na foghlama sioncronaí agus 

aisioncronaí araon, agus béim leanúnach ar an oideolaíocht foghlaimeoir-lárnach, bunaithe ar 

fhiosrú, barántúil agus cumhachtach. 168 

 

Ceachtanna ó athchóiriú na Sraithe Sóisearaí 
 

In Éirinn, is é an t-athchóiriú ar an tSraith Shóisearach an ghné is suntasaí den athrú curaclaim 

atá curtha chun cinn sa tréimhse atá clúdaithe ag an tuarascáil seo. Agus an tuarascáil seo á 

cur i gcrích, tá scoláirí na tríú bliana in iar-bhunscoileanna na hÉireann ag críochnú an tríú 

bliain, an bhliain dheiridh, dá gclár Sraithe Sóisearaí. Is é an cohórt scoláirí seo an chéad 

cheann a mbeidh gach ábhar críochnaithe acu sna formáidí nua a d’fhorbair an Chomhairle 

Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) a tiomsaíodh mar chuid d’athchóiriú na Sraithe 

Sóisearaí. Críochnóidh siad measúnuithe rang-bhunaithe atá measúnaithe ag a múinteoirí, 

                                                  

 

165 Féach, mar shampla: An Coimisiún Eorpach, Ard-Stiúrthóireacht um Oideachas, Óige, Spórt agus Cultúr, Comhdháil ar 
thacú le forbairt eochair-inniúlachtaí: cur chuige foghlama agus timpeallachtaí in oideachas scoile: tuarascáil na comhdhála, 
An Bhruiséal, 12-13 Samhain 2019, Oifig na bhFoilseachán, 2020 
166 Féach mar shampla, na foilseacháin seo atá le teacht: Looney, J., O’Shea, M., Staring, F., Vicentini, L., Wiśniewski, J., 
Frøhlich Hougaard, K., agus Day, L. (2022, le teacht). Key competences for all: Policy design and implementation in European 
school education. Lucsamburg Publications Office of the European Union; agus Looney, J., O’Shea, M., Staring, F., Vicentini, 
L., Wiśniewski, J., Frøhlich Hougaard, K., agus Day, L. (2022, le teacht). Key competences for all: Policy design and 
implementation in European school education, Recommendations and guidelines for policy makers. Lucsamburg Oifig 
Foilseachán an Aontais Eorpaigh. 
167 Tá sonraí chruinniú mullaigh ARC ar fáil ag https://atrico.org/summits/ 
168  Zhao, Y., Watterston, J. The changes we need: Education post COVID-19, Journal of Educational Change 22, 3–12 
(2021). Ar fáil ag https://doi.org/10.1007/s10833-021-09417-3  

https://www.oecd.org/education/2030-project/
https://atrico.org/
https://atrico.org/summits/
https://doi.org/10.1007/s10833-021-09417-3
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chomh maith le scrúduithe deiridh a bheidh socraithe go seachtrach agus marcáilte ag 

Coimisiún na Scrúduithe Stáit i samhradh na bliana 2022. Seoladh an t-athchóiriú seo in 2012 i 

gcúinsí deacra nuair a bhí srianta ar chaiteachas san oideachas, mar a bhí sna seirbhísí poiblí 

go léir, mar gheall ar ghéarchéim eacnamaíochta na hÉireann. Bhain conspóid le gnéithe den 

chlár athchóirithe, go háirithe tabhairt isteach gnéithe de mheasúnú scoil-bhunaithe a chuir 

múinteoirí i bhfeidhm mar chuid den mheasúnú foriomlán ar fhoghlaim na scoláirí. Bhí an chéad 

chéim fhorfheidhmithe sáite i ndeacrachtaí caidreamh tionsclaíochta a chuir moill ar fhorbairt 

shocruithe curaclaim agus measúnaithe, agus ar thiomsú na forbartha gairmiúla. Níor 

chabhraigh aon chuid de seo le hatmaisféar a chruthú ina mbeadh na páirtithe leasmhara in 

ann díriú ar chlár comhaontaithe don athrú.  

Mar sin féin, rinneadh infheistíocht shuntasach chun forbairt leanúnach ghairmiúil a thairiscint 

do mhúinteoirí (trí sheirbhís tacaíochta náisiúnta na Sraithe Sóisearaí do Mhúinteoirí) agus i 

soláthar líon mór múinteoirí breise agus acmhainn bhreise bainistíochta scoile don chóras iar-

bhunscoile. Mar atá pléite i gCaibidil a Cúig thuas, tá roinnt fianaise ag teacht chun cinn go 

bhfuil luach chuid de phríomhghnéithe na n-athruithe sa tSraith Shóisearach soiléir, ach tá a lán 

oibre le déanamh fós chun go mbainfear amach gach rud atá geallta san athchóiriú ar an tSraith 

Shóisearach. Tuairiscíonn múinteoirí agus cigirí go bhfuil níos mó béime sa teagasc ar na 

cineálacha scileanna atá cuimsithe sna sonraíochtaí nua do gach ábhar sa churaclam. Tá níos 

mó béime freisin ar réimsí den fhoghlaim a thacaíonn le folláine na scoláirí. Tá an measúnú 

leathnaithe amach le níos mó ná scrúduithe deiridh, suimitheacha a chur san áireamh, le 

measúnuithe rang-bhunaithe ina mbeadh raon scileanna níos leithne á léiriú ag scoláirí agus á 

measúnú ag múinteoirí. Tá sé níos suntasaí go bhfuil fianaise ann gur chruthaigh soláthar am 

múinteoirí le haghaidh dualgais ghairmiúla lasmuigh den rang, lena n-áirítear rannpháirtíocht i 

gcruinnithe modhnóireachta, deiseanna agus ugach don chineál plé gairmiúil i measc múinteoirí 

a chuireann feabhas ar chleachtas na múinteoirí. 

 

Dúshlán athchóiriú na Sraithe Sinsearaí 
 

Is é an dúshlán atá romhainn anois eispéireas churaclaim agus measúnaithe na Sraithe 

Sinsearaí a athchóiriú. Beidh an tasc seo i bhfad níos dúshlánaí ná an t-athchóiriú sa tSraith 

Shóisearach. Tá ag éirí go maith le mórán gnéithe den oideachas sa tSraith Shinsearach faoi 

láthair agus beidh scoláirí, múinteoirí, tuismitheoirí agus daoine eile ag iarraidh iad seo a 

chaomhnú. Faoi láthair mar shampla, tá ag éirí go maith linn i gcomparáid le córais ard-

fheidhmíochta eile agus léirítear sna sonraí go bhfuil córas réasúnta cothrom agus ard-

fheidhmíoch againn. Bhí an-rath orainn freisin maidir le sciar ard de na scoláirí san oideachas 

dara leibhéil a choinneáil agus luathfhágáil scoile a ísliú. Ach ní bheidh athdhéanamh ar na 

rudaí atá á ndéanamh go maith againn anois sásúil do dhaoine óga sna blianta atá romhainn; ní 

chinnteoidh sé sin go measfar lucht fágála scoile na hÉireann orthu siúd is fearr ar domhan; ní 

chinnteoidh sé toradh cothrom do scoláirí agus do shochaí na hÉireann. 

Níl aon athrú bunúsach tagtha ar oideachas uachtarach meánscoile na hÉireann ó na 1990í 

nuair a tugadh isteach an Idirbhliain agus cláir dhifreáilte na hArdteistiméireachta, clár na 

hArdteismiméireachta Feidhmí (ATF) agus Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT). Cé go 

bhfuil conairí difreáilte soláthraithe acu seo do scoláirí, tá an Ardteistiméireacht bhunaithe ag 

éirí níos ceannasaí i gcónaí, agus an dul chun cinn tar éis oideachas dara leibhéil dóibh siúd a 

bhfuil na cláir ATF agus GCAT á gcríochnú acu, níos teoranta. Níl aon chlár comhionann ag 

scoláirí le riachtanais speisialta, a bhfuil cláir Leibhéal 1 agus Leibhéal 2 ar fáil dóibh sa tSraith 

Shóisearach faoi láthair, sa tSraith Shinsearach. Mar atá pléite i gCaibidil a Deich, tá mian láidir 

ann athrú a dhéanamh ar an mbealach a dhéantar scoláirí a mheasúnú, ar bhealach chun an 

strus ar scoláirí a laghdú, ach le cinntiú chomh maith go ndéantar measúnú agus creidiúnú ar 
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réimse scileanna agus inniúlachtaí níos leithne agus go laghdófar an luach saothar a thugtar 

don eolas a chuirtear de ‘ghlanmheabhair’.  

Is maith an rud é go bhfuil scrúdú mion agus ard-chomhairlitheach déanta ag an CNCM le 

cúnamh an ECFE, ar an tSraith Shóisearach chun bealach féideartha chun tosaigh a dhréachtú.  

Agus seo á scríobh, tá moltaí an CNCM á meas ag an Aire Oideachais. Beidh sé riachtanach 

amach anseo go ndéanfaimid gach dícheall comhréiteach a chruthú don athrú éabhlóideach 

(seachas réabhlóideach) má tá an cineál forbartha a chabhróidh le foghlaimeoirí Éireannacha 

sa todhchaí le baint amach againn. Is céim den oideachas í an tSraith Shinsearach a bhfuil 

tionchar an-soiléir fadtéarmach aici ar shaol agus ar dheiseanna saoil na scoláirí aonair. Níl aon 

amhras ann ach go bhfuil dúil níos mó san athrú cruthaithe ag na hathruithe leitheadacha ar 

shonraíochtaí agus ar shiollabais, agus ionadaíocht Ghráid Ríofa agus Gráid Chreidiúnaithe ar 

scrúduithe le linn na paindéime, ach cruthaíodh tuairimí simplíocha chomh maith go bhféadfaí 

an t-athrú sa tSraith Shinsearach a dhéanamh go réidh thar oíche. A mhalairt ar fad atá fíor. Ní 

mór dúinn tuiscint agus iontaobh a thógáil san athrú éabhlóideach atá riachtanach i measc 

múinteoirí, ceannairí scoile, tuismitheoirí, scoláirí agus an pobal i gcoitinne. 

Muinín agus comhar a chothú sa tSraith Shinsearach  
 

Tógfaidh sé am an mhuinín sin a chothú agus beidh tiomantas thar na mblianta ag teastáil. 

Beidh gá le hinfheistiú i scileanna múinteoirí, i gcumas ceannaireachta agus in ár soláthraithe 

oideachais do mhúinteoirí, na soláthraithe tosaigh agus leantacha araon. Beidh tábhacht ar leith 

ag baint le hinfheistiú inár gcumas measúnú agus tuairisciú ar fhoghlaim na scoláirí: réimse 

scileanna níos leithne a mheasúnú go cóir agus go cothrom, dearbhú cáilíochta leordhóthanach 

a áirithiú maidir le cleachtas measúnaithe, cumas an chórais a thógáil chun cineálacha éagsúla 

measúnaithe a úsáid agus a thuiscint - beidh obair shamhlaíoch ina leith siúd uile ag teastáil ón 

gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, ón gCoimisiún um Scrúduithe Stáit, i 

soláthar oideachais do mhúinteoirí, i measc ceannairí scoile, i meastóireacht sheachtrach 

scoile, agus i measc lucht déanta beartas.  

Ba mhór an tairbhe é an comhoibriú láidir le páirtithe leasmhara – agus go háirithe le scolairí   

agus le tuismitheoirí – le linn  phaindéim COVID-19; beidh sé chomh tábhachtach céanna 

maidir leis an tSraith Shinsearach a athchóiriú. Tá dlúthnasc freisin idir oideachas na Sraithe 

Sinsearaí agus saol na hoibre agus an bhreisoideachais. Ciallaíonn sé sin nach féidir athruithe 

éifeachtacha i bhfoghlaim agus i measúnú a dhéanamh ag an dara leibhéal uachtarach gan 

naisc láidre le, agus athruithe cómhalartacha ar shaol an bhreisoideachais agus ardoideachais 

agus sna bealaí rochtana ar an soláthar oideachasúil treasach sin. Is fiú a thabhairt san 

áireamh, mar shampla, amhail na struchtúr reatha den Ardteist, ATF agus GCAT, gur sna 1990í 

atá fréamhacha na saintréithe is tábhachtaí de chóras na bpointí de chuid an CAO mar atá faoi 

láthair agus gur cuireadh tús leis an athbhreithniú suntasach is deireanaí ar leithdháileadh pointí 

beagnach deich mbliana ó shin in 2012.169 

 

Athrú curaclaim agus measúnachta ag an mbunleibhéal a chur chun cinn  
 

Sa tréimhse a chlúdaítear sa  tuarascáil seo, thosaigh an CNCM ar chomhairliúchán leathan 

maidir le conas ba cheart an curaclam bunscoile a fhorbairt. Cuireadh moill ar an obair sin de 

dheasca ghéarchéim COVID-19, ach tá dlús curtha leis athuair agus an tuarascáil seo á 

                                                  

 

169 I 1991, chinn An Lár Oifig Iontrála agus an Lár Sheirbhís Iontrála a gcuid nósanna imeachta iontrála a thabhairt le chéile 
ionas nach mbeadh ag scoláirí ach foirm chomhiarratais amháin a líonadh i gcomhair áiteanna tríú leibhéal. Tháinig an scála 
comónta pointí i bhfeidhm sa bhliain 1992. Rinne na leithdháiltí pointí a choigeartú an uair dheireanach in 2012, chun freastal 
ar na pointí breise sa Mhatamaitic.  
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scríobh. Is í an fhianaise ón gcigireacht nach mbeidh scála an athraithe ar dhóigh a bheidh ag 

teastáil ag an leibhéal seo chomh mór is a bheidh gá leis ag an tSraith Shinsearach, ach beidh 

na ceachtanna ó athchóiriú na Sraithe Sóisearaí agus na fachtóirí a pléadh thuas ábhartha 

chomh maith. Ba cheart go mbeadh a fhios ag múinteoirí gur luachmhar dúinn an méid atá 

éifeachtach sa chleachtas reatha agus go bhfuilimid ag iarraidh tógáil ar an neart sin. Tá gá le 

hinfheistíocht leordhóthanach i scileanna múinteoirí agus ceannairí scoile, agus chun acmhainní 

ama a sholáthar do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile i gcomhair forbairt ghairmiúil agus 

don obair chomhoibritheach. Beidh tábhacht ag baint freisin lena chinntiú go dtabharfar ról 

lárnach do thuairimí na scoláirí agus na dtuismitheoirí sna cinntí a ghlacfar maidir le nádúr an 

churaclaim a fhorbairt. 

 

Athrú curaclaim ó luathfhoghlaim agus luathchúram go bunscoil  
 

Gné amháin d’athrú curaclaim gur cheart aghaidh a thabhairt air maidir leis an gcuraclam 

bunscoile a fhorbairt an gá le comhleanúnachas níos fearr a áirithiú idir eispéiris churaclaim i 

suíomhanna FCLÓ arna dtreorú ag Aistear, an creat curaclaim d’oideachas luathbhlianta, agus 

an t-eispéireas curaclaim do pháistí bunscoile idir ceithre agus cúig bliana d’aois. Mar a pléadh i 

gCaibidil a Ceathair thuas, tá gá le hobair a dhéanamh chun a chinntiú go mbeidh eispéiris 

foghlama páistí bunscoile idir ceithre agus cúig bliana d’aois ag teacht go leordhóthanach leis 

an gcleachtas is fearr san oideachas luathbhlianta. Agus inneachar agus soláthar an churaclaim 

bhunscoile á meas, tá gá freisin le machnamh a dhéanamh ar an aois níos déanaí a thosaíonn 

leanaí, agus ar raon na n-aoiseanna a d’fhéadfadh a bheith ann i ranganna agus ag céimeanna 

éagsúla na scolaíochta. 

 

Saincheisteanna curaclaim agus tionscnaimh churaclaim 
 

Nuair a eisíodh Tuarascáil dheireanach an Phríomhchigire, cuireadh in iúl roinnt imní maidir le 

líon na dtionscnamh curaclaim a seoladh ag an am céanna, lena n-áirítear straitéisí chun 

teagasc teangacha, folláine, oideachas ETIM, oideachas digiteach, cruthaitheacht, agus 

oideachas Gaeltachta, a fheabhsú. Tugadh isteach na tionscnaimh sin go comhthreorach leis 

an athrú a bhí ag dul ar aghaidh sa tSraith Shóisearach, agus cuireadh in iúl sa tuarascáil ábhar 

imní go raibh cumas a leithéid d’athrú ag leibhéal na scoile a chur i bhfeidhm teoranta. Ó shin, 

rinneadh tionscnaimh nua a sheoladh de réir mar ba ghá, lena n-áirítear obair ar OSPS ag 

leibhéal na hiar-bhunscoile agus curaclam i gcomhair Stair agus Cultúr an Lucht Siúil, agus 

obair ar bhearta frithbhulaíochta, a mbeidh tionchar acu ar churaclam na scoileanna.  

Baineadh amach dul chun cinn i roinnt de na réimsí sin le linn na tréimhse a chlúdaítear sa 

tuarascáil seo: forbairt, treoirobair nó obair tionscadail faoi seol i réimsí amhail oideachas 

eolaíochta, Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga (FCÁT), oideachas Gaeltachta, agus 

oideachas don fhorbairt inbhuanaithe, agus rinneadh infheistíochtaí suntasacha i gcur i 

bhfeidhm na Straitéise Digití. Lean rollú amach churaclam Teanga na Bunscoile ar aghaidh, cé 

go ndearnadh roinnt leasuithe ar an gcuraclam ar dtús. Rinneadh an chruthaitheacht sna 

scoileanna a chothú trí thionscnaimh arna dtacú ag Éire Ildánach/Óige Ildánach. Chuaigh obair 

forbartha curaclaim ar aghaidh ar Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláintiúil (OSPS) agus 

ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) agus ar Stair agus Cultúr an Lucht Siúil. Agus 

an tuarascáil seo á scríobh, bhí tosú déanta ar obair ar bhearta frithbhulaíochta do scoileanna a 

athbhreithniú. Mar sin féin, tá teorainn ar chumas na scoileanna athruithe curaclaim agus 

athruithe eile a ionsú agus a chur i bhfeidhm; ghlac sé chumas iomlán nach mór na gceannairí 

scoile bheith ag déileáil leis an ngéarchéim COVID-19 agus an t-athrú fiúntach a thabhairt ar 

aghaidh agus faireachán a dhéanamh air.  

https://ncca.ie/en/resources/aistear-the-early-childhood-curriculum-framework/
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Ba an-luachmhar an rud é gur bhunaigh an Roinn Oideachais an Fóram um Oideachas 

Bunscoile, ina raibh deis ag páirtithe leasmhara oideachais luas na dtionscnamh sin ag an 

leibhéal bunscoile a phlé. Bhí an comhoibriú  le páirtithe leasmhara ag an leibhéal bunscoile 

mar bhonn agus mar thaca  ag obair  an Ghrúpa Chomhairligh ar Scrúduithe Stáit ag an 

leibhéal iar-bhunscoile (a thacaigh le tabhairt isteach na nGrád Ríofa in 2020 agus na nGrád 

Creidiúnaithe in 2021). Úsáideadh cur chuige comhoibritheach cosúil leis sin chun aghaidh a 

thabhairt ar na dúshláin a bhí ann maidir le scoileanna a choimeád ag feidhmiú ag an dá 

leibhéal le linn na paindéime. Dá gcuirfí leis an méid sin rannpháirtíochta i measc páirtithe 

leasmhara, chuirfeadh sé bonn láidir ar fáil don sórt céimnithe is gá d’athrú curaclaim sa 

todhchaí. D’fhéadfaí cur leis an mbonn sin freisin trí chlár cúramach comhtháite agus pleanáilte 

d’athrú curaclaim, lena mbeadh go leor ama á chur ar fáil chun cleachtais nua a leabú isteach i 

measc múinteoirí agus ceannairí scoile, agus do mhonatóireacht orthu trí fhéin-mheastachán, 

cigireacht agus taighde. 

 

Gaeilge  
 

Díríodh leis an Tuarascáil roimhe seo ón bPríomhchigire ar an staid mhíshásúil maidir le 

gnéithe de theagasc agus foghlaim na Gaeilge ag an leibhéal bunscoile agus ag an leibhéal iar-

bhunscoile.  Rinneadh dul chun cinn thar barr maidir leis an bPolasaí don Oideachas 

Gaeltachta, agus formhór mór na scoileanna Gaeltachta ag dul isteach sa Scéim Aitheantais 

Scoile Gaeltachta. Bhí oifigigh in Aonad um Oideachas Gaeltachta na Roinne i gceannas ar an 

obair sin, agus chuir cigirí ón Roinn Oideachais agus baill foirne ón gComhairle um Oideachas 

Gaeltachta tacaíocht fhorleathan ar an talamh ar fáil. Cuireadh cúrsa Baitsiléir Oideachais trí 

mheán na Gaeilge ar fáil do mhúinteoirí bunscoile, rinneadh an cúrsa Máistreacht Iarchéime 

san Oideachas (M.G.Oid.) do mhúinteoirí dara leibhéal i scoileanna lán-Ghaeilge a leathnú, 

agus cuireadh clár Máistreachta iarchéime ar bun do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile a 

oibríonn i suíomhanna lán-Ghaeilge.  

Léirítear leis an bhfianaise atá ar fáil go dtí seo go bhfuil na scoileanna ag baint leasa as an 

bhforbairt ghairmiúil agus as na hacmhainní teagaisc sa bhreis a chuirtear ar fáil dóibh agus go 

bhfuil siad ag déanamh dul chun cinn suntasach maidir lena chinntiú go mbeidh soláthar 

oideachasúil d’ardchaighdeán ar fáil trí mheán na Gaeilge sna ceantair Ghaeltachta. Tá an 

chuma air go raibh comhar le pobail Ghaeltachta agus le heagraíochtaí agus le ranna eile 

Rialtais, tríd an gCoiste Comhairleach um Oideachas Gaeltachta chun leasa chur i bhfeidhm an 

Pholasaí. Tá an Chigireacht ag súil le meastachán a dhéanamh sna míonna agus sna blianta 

atá le teacht ar obair na scoileanna atá ag lorg aitheantais iomláin faoin Scéim Aitheantais 

Scoileanna Gaeltachta.  

Sna cuntais i gCaibidlí a Ceathair agus a Cúig, tuairiscítear go dearfach ar na caighdeáin 

teagaisc agus foghlama atá sna scoileanna lán-Ghaeilge taobh amuigh den Ghaeltacht. Mar sin 

féin, níl an deis ag gach scoláire lasmuigh den Ghaeltacht freastal ar scoil lán-Ghaeilge, go 

háirithe ag an leibhéal iar-bhunscoile. Cuirtear fáilte roimhe, mar sin, gur thosaigh an tAire 

Oideachais agus a Roinn, agus an tuarascáil seo á tabhairt chun críche, ar obair ar bheartas a 

fhorbairt do scolaíocht lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht agus bhí siad i mbun taighde a 

choimisiúnú chun é a threorú. Cuireadh Coiste Comhairleach ar bun freisin chun rannpháirtíocht 

na bpáirtithe leasmhara a áirithiú. I bhfianaise rath an chur chuige sa Ghaeltacht, tá an chuma 

air  go bhféadfaí cur chuige comhchosúil a úsáid chun infhaighteacht oideachais lán-Ghaeilge a 

leathnú agus a cháilíocht a neartú. Má leantar leis, d’fhéadfadh an córas oideachais céim an-

suntasach a ghlacadh maidir le húsáid agus beocht na Gaeilge a neartú ar an mbealach sin.  

Níl an staid mar atá maidir leis an nGaeilge i scoileanna lán-Bhéarla sa tréimhse lena 

mbaineann Tuarascáil seo an Phríomhchigire, chomh dearfach céanna. Foilsíodh curaclam 
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Gaeilge athbhreithnithe do bhunscoileanna mar chuid de Churaclam Teanga na Bunscoile 

(CTB) comhtháite ach, mar a pléadh i gCaibidil a Ceathair thuas, bhí cur i bhfeidhm an CTB 

comhtháite dúshlánach do scoileanna. Léirítear le fianaise ó chigireachtaí, nuair a bhíonn 

scoileanna ag streachailt leis an gcuraclam athbhreithnithe, go dtugann siad tosaíocht do 

theagasc an Bhéarla i scoileanna lán-Bhéarla agus do theagasc na Gaeilge i scoileanna lán-

Ghaeilge. Mar thoradh air sin, ní fhacthas feabhsú suntasach go dtí seo ar theagasc na Gaeilge 

ag leibhéal na mbunscoileanna i scoileanna lán-Bhéarla. Tharla tionchar diúltach de dheasca 

na ndianghlasálacha COVID-19, toisc nach raibh na deiseanna céanna ranga ag na scoláirí 

éisteacht le Gaeilge agus inniúlacht a fhorbairt inti.  

Ag leibhéal na hiar-bhunscoile, tugadh isteach curaclam difreáilte ag dhá leibhéal (ag L1 do 

chainteoirí dúchais agus do scoláirí i scoileanna lán-Ghaeilge, agus ag L2 d’fhoghlaimeoirí dara 

teanga) mar chuid d’athchóiriú na Sraithe Sóisearaí. Ba í an réasúnaíocht chuige sin, a leagtar 

amach sa Straitéis 20-bliain don Ghaeilge agus sa Pholasaí don Oideachas Gaeltachta, a 

áirithiú go mbeadh deiseanna agus dúshláin foghlama leordhóthanacha á gcur ar fáil do raon 

na bhfoghlaimeoirí a bhíonn ag gabháil don teanga.  

Tosaíodh ar obair ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) ar 

athbhreithniú ar chúrsa Gaeilge na hArdteiste, ach cuireadh moill ar an obair sin, cuid de de 

bharr na paindéime, agus níltear ag súil go dtabharfar i gcrích í go dtí deireadh 2023. Cuireadh 

cineálacha difriúla cur chuige chun cinn lena n-áirítear sonraíochtaí comhthreoracha ag L1 agus 

L2 (mar a úsáidtear sa tSraith Shóisearach) agus soláthar dhá ábhar difriúla – amhail Gaeilge 

agus Ard-Ghaeilge. Táthar ag iarraidh, leis an dá réiteach sin, aghaidh a thabhairt ar raon 

ábaltachtaí na scoláirí; bhí ábhar imní ann le tamall anuas nach bhfuil an dúshlán foghlama a 

thugtar le sonraíocht na Gaeilge ag Ardleibhéal do chainteoirí dúchais Gaeilge ar an leibhéal 

céanna is a thugtar do chainteoirí dúchais Béarla le sonraíocht an Bhéarla ag Ardleibhéal. Cibé 

an toradh deiridh, beidh sé ríthábhachtach go mbeidh deiseanna measúnachta ar fáil do scoláirí 

de gach cumas a chuirfear ar a gcumas dóibh a n-inniúlacht sa teanga a léiriú agus go mbeadh 

an inniúlacht sin á creidiúnú agus á cúiteamh go hiomchuí. 

 

11.4 Cuimsiú agus éagsúlacht 
 

Acmhainní a leithdháileadh do scoileanna i gcomhair soláthar riachtanais speisialta 
oideachais  
 

Tugadh isteach roinnt leasuithe an-suntasacha in oideachas speisialta inár gcóras ó foilsíodh 

Tuarascáil dheireanach an Príomhchigire. B’fhéidir gurbh é an ceann is tábhachtaí ná samhail 

nua leithdháilte in 2017 do mhúinteoirí riachtanas speisialta oideachais (RSO). Dearadh an 

tsamhail nua sin chun a áirithiú go mbeidh leithdháileadh níos cothroime d’acmhainní ar 

scoileanna a bhfuil an gá is mó acu, agus an rud is suntasaí, b’fhéidir, ná gur chuir sé deireadh 

leis an gceanglas ar thuismitheoirí measúnú síceolaíoch a lorg chun go bhfaigheadh a leanbh 

tacaíocht bhreise. Tá an tsamhail fréamhaithe i bprionsabal an neamhspleáchais do scoileanna 

agus aithnítear leis gurb iad na scoileanna atá chun cinn maidir le riachtanais na bpáistí a 

shainaithint agus maidir le hobair a dhéanamh chun na riachtanais sin a chomhlíonadh. 

Léirítear leis an bhfianaise a leagtar amach i gCaibidil a Sé den tuarascáil seo go sáraíonn an 

chuid is mó de na scoileanna an dúshlán maidir le tacaíocht a struchtúrú do scoláirí ar bhealach 

atá ag teacht le ceann de na príomhphrionsabail den mhodh leithdháilte RSO; a deir gur cheart 

go bhfaigheadh an páiste a bhfuil is mó ina ghá an leibhéal is mó tacaíochta. Ag breathnú don 

todhchaí, beidh tacaíocht bhreise agus deiseanna oiliúna ag teastáil ó mhúinteoirí iar-

bhunscoile go háirithe iad siúd a thosaíonn mar speisialtóirí ábhair, lena chinntiú gur féidir leo a 

https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/an-straiteis-20-bliain-don-ghaeilge-2010-2030/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/polasai-don-oideachas-gaeltachta-20172022/#:~:text=Policy%20on%20Gaeltacht%20Education%202017-2022%20The%20main%20aim,strengthening%20Irish-medium%20educational%20provision%20in%20Gaeltacht%20language-planning%20areas.
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gcuid clár oibre a dhifreálú go hiomchuí chun aird a thabhairt ar an raon leathan de riachtanais 

oideachais ina gcuid ranganna. 

 

Ailíniú níos fearr idir teagasc agus tacaí teiripeacha: Samhail um Chuimsiú Scoile  
 

Forbairt shuntasach eile agus rud atá le fáiltiú inár gcóras oideachais is ea forbairt na Samhla 

um Chuimsiú Scoile  agus a rollú amach i scoileanna de chuid Limistéar Sláinte Pobail a Seacht 

den FSS. D’fhéadfaí leis an tSamhail um Chuimsiú Scoile, lena iarrtar ailíniú níos fearr a 

chinntiú idir tacaí teagaisc agus teiripeacha, treoirphlean a chur ar fáil dár gcóras i gcomhair a 

fhorbartha as seo amach toisc go n-aithnítear leis an gá le cur chuige comhtháite maidir le tacaí 

a chur ar fáil do leanaí. Cailleadh roinnt den luath-mhóiminteam a bhain leis an tsamhail, ag éirí 

as athlonnú tacaí teiripeacha chuig tascanna a bhaineann le COVID. Is mian go mór leis an 

gCigireacht a áirithiú go sainaithnítear agus go roinnfear an fhoghlaim ó rannpháirtíocht na 

scoileanna leis an tSamhail um Chuimsiú Scoile le scoileanna eile, agus beimid ag díriú air sin 

sna blianta atá romhainn. 

 

Scoileanna speisialta agus ranganna speisialta  
 

D’fhoilsigh an Chigireacht roinnt tuarascálacha ilchodacha tábhachtacha i réimse an chuimsithe 

thar shaolré na tuarascála seo. Tarraingíodh roinnt saincheisteanna anuas do scoileanna agus 

don chóras níos leithne le tuarascáil 2020 ar cháilíocht an tsoláthair do leanaí le huathachas atá 

ag freastal ar ranganna speisialta i scoileanna príomhshrutha. I gcomhthéacs dhaingniú an 

Choinbhinsiúin um Chearta Daoine faoi Mhíchumas (CCDM na Náisiún Aontaithe) ag Éirinn 

agus na himpleachtaí a d’fhéadfadh a bheith ag Alt 24 (Cuid 2) go háirithe, ba cheart do lucht 

déanta beartas scrúdú a dhéanamh an é cumraíocht reatha ranganna speisialta an tsamhail is 

éifeachtaí chun gach foghlaimeoir a chuimsiú go hiomlán i saol na scoile. Go sonrach, más 

amhlaidh go bhféachtar ar chuimsiú iomlán nó rollú sa deireadh thiar i ranganna príomhshrutha 

mar an táscaire ratha, is cosúil gur beag an rath atá ar an gcóras reatha de ranganna speisialta 

do go leor foghlaimeoirí a chláraíonn do rang speisialta. 

Ag breathnú ar aghaidh chuig forbairtí agus leasuithe breise a mbeidh baint acu le tacaí a 

sholáthar do scoláirí le riachtanais speisialta oideachais, tá an Chigireacht ag fanacht le tabhairt 

chun críche comhairle beartais ag an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (CNOS) 

maidir le soláthar as seo amach i scoileanna speisialta agus i ranganna speisialta. D’fhoilsigh 

an CNOS comhairle beartais eatramhach i 2019, ina ndírítear ar an ngá go mbeadh ár gcóras 

scoile struchtúraithe ar bhealach níos cuimsithí. I ndáil leis sin, tá an Chigireacht ar an eolas 

mar gheall ar a inmhianaithe is atá sé a chinntiú go mbeadh soláthar tacaí d’ár scoláirí le 

riachtanais speisialta oideachais ag teacht le téarmaí an Choinbhinsiúin um Chearta Daoine 

faoi Mhíchumas. 

 

Soláthar curaclaim do pháistí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 
 

Ó thaobh an churaclaim de, chuaigh scoláirí le riachtanais speisialta oideachais i dtaithí ar na 

leasanna a bhaineann le hathchóiriú na sraithe sóisearaí. D’éirigh go han-mhaith le héascú a 

dhéanamh do scoláirí a bhfuil riachtanais níos coimpléascaí acu  ar chlár sraithe sóisearaí a 

leanúint ag leibhéal a haon nó ag leibhéal a dó agus  bhí rath mór air sin do na scoláirí agus do 

na múinteoirí a sholáthair na cláir araon. Mar sin féin, tugtar chun solais le rath an chláir an t-

easnamh maidir le bealach dul chun cinn curaclaim ar leith ón tsraith shóisearach go dtí an 

tsraith shinsearach do scoláirí a bhfuil riachtanais choimpléascacha oideachais acu agus 

cuirtear béim dá bharr ar an ngá leis an gclár sraithe sinsearaí (leibhéal a haon agus a dó) a 

fhorbairt. 
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Ag dul i ngleic le míbhuntáiste oideachasúil  
 

Agus an tuarascáil seo á hullmhú i gcomhair a foilsithe, glacadh scoileanna breise isteach sa 

chlár DEIS. Forbairt dhearfach é sin do na scoileanna sin agus dá gcuid scoláirí is mó i mbaol 

míbhuntáiste oideachasúil. Tá a fhios againn go n-oibríonn an clár DEIS; bhí tionchar carnach 

raon na dtacaí atá ar fáil do scoileanna agus do scoláirí dearfach i go leor gnéithe den chlár 

DEIS. Tá dúshláin shuntasacha fós ann, áfach. Cé go bhfuil coinneáil scoláirí i scoileanna DEIS 

níos fearr ná mar a bhí sna blianta atá tharainn, bhí dul chun cinn sa bhreis mall sa réimse sin. 

Is dearfach an rud é go bhfuil teacht níos mó ar shonraí agus as an bhfaisnéis i scoileanna 

DEIS. Trí mheastóireachtaí DEIS, áfach, shainaithin an Chigireacht an gá le cumas na 

scoileanna DEIS a fhorbairt chun leas níos fearr a bhaint as na sonraí agus an fhaisnéis sin. Is 

léir sin ach go háirithe maidir leis an leas a bhaineann scoileanna iar-bhunscoile as torthaí 

scrúduithe chun treochtaí agus réimsí i gcomhair feabhsúcháin a shainaithint agus chun tacaí 

agus idirghabhálacha teagaisc a mhúnlú go sonrach do scoláirí aonair. 

 

Scoláirí atá i mbaol tearcfheidhmíochta  
 

Ní saincheist í do scoileanna DEIS amháin éifeachtacht na scoileanna maidir le sonraí scoláirí a 

úsáid chun páistí atá i mbaol tearcfheidhmíochta a rianú agus idirghabhálacha oideachasúla a 

mhúnlú chun aghaidh a thabhairt ar a gcuid riachtanas, tá sé ábhartha don chóras ina iomláine. 

Is maith an rud é go léirítear le fianaise ó staidéir PISA de chuid an ECFE go bhfuil an difríocht 

idir scoileanna beag go leor maidir le feidhmíocht scoláirí Éireannacha. Laistigh de scoileanna 

áfach, léirítear leis na staidéir PISA go maireann difríochtaí i bhfeidhmíocht na scoláirí agus go 

bhfuil an cúlra socheacnamaíoch fós ina fhachtóir suntasach maidir le gnóthachtáil oideachasúil 

scoláirí, agus maidir lena scileanna sóisialta agus mothúchánacha agus lena bhfolláine. Chuige 

sin, tá sé níos tábhachtaí fós go sainaithníonn, go rianaíonn agus go ndéanann scoileanna 

idirghábháil iomchuí chun tacú le scoláirí i mbaol drochfheidhmíochta.  

Cuirtear fáilte roimh na hacmhainní tiomnaithe breise a thugtar do scoileanna tríd an gclár DEIS 

leathnaithe mar fhreagairt bheartais ar an tsaincheist seo. Is é an dúshlán do scoileanna, agus 

dóibh siúd a thugann comhairle dóibh agus a dhéanann measúnacht orthu, a chinntiú go 

ndéantar na hacmhainní breise a chuirtear ar fáil a dhíriú go hiomchuí. Tá sé dúshlánach 

teagasc agus cuir chuige foghlama agus eispéireas an churaclaim níos leithne a chur in oiriúint 

do scoláirí atá i mbaol na tearcfheidhmíochta, agus is iad seo na réamhriachtanais: forbairt 

ghairmiúil do mhúinteoirí, go leor ama do chomhar múinteoirí, leas éifeachtach a bhaint as 

measúnacht, pleanáil chomhleanúnach laistigh den scoil, agus ceannaireacht den scoth. 

 

Ról na meastóireachta 
 

Dhírigh an Chigireacht ar cháilíocht an tsoláthair i scoileanna DEIS ar bhealach níos cuimsithí 

sa tréimhse díreach i ndiaidh fhoilsiú phlean DEIS na Roinne in 2017. Rinne an Chigireacht líon 

na gcigireachtaí DEIS a dhúbailt agus rinne sí roinnt díobh ar bhonn trasearnála, a raibh bailiú 

agus scagadh faisnéise níos sonraithe ag leibhéal an chórais mar thoradh air. Nuair a 

scríobhadh an tuarascáil seo, bhí tuarascáil ilchodach ar cháilíocht an tsoláthair i scoileanna 

DEIS, ag eascairt as cigireachtaí a rinneadh idir 2017 agus 2020, á hullmhú i gcomhair a 

foilsithe go luath.  

Leanfaidh an Chigireacht le tacú le scoileanna sa chlár DEIS chun torthaí níos fearr a bhaint 

amach. Pléitear an tábhacht a bhaineann le ceannaireacht, rialachas agus maoirseacht atá 

ardéifeachtach inár scoileanna i gCaibidil a hOcht den tuarascáil seo. Tá fírinne níos mó ag 

baint leis sin maidir leis na scoileanna ina bhfuil ár gcuid foghlaimeoirí is leochailí. Cuireadh 
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fáilte roimh rannpháirtíocht na Cigireachta le cnuasaigh de bhoird bhainistíochta scoileanna 

DEIS agus leis na comhlachtaí bainistíochta scoile éagsúla, agus bhí sí tairbheach go háirithe 

maidir le tacú le boird chun a ról rialachais agus maoirseachta a thuiscint níos fearr maidir le 

pleanáil gníomhaíochta DEIS le haghaidh feabhsúcháin. Leanfaidh an Chigireacht leis an 

leibhéal sin tacaíochta a chur ar fáil agus díreoidh sí, go háirithe, ar thacú leis na scoileanna 

DEIS nua. 

 

11.5 Oideoirí, múinteoirí, suíomhanna agus ceannairí 

scoile luathbhlianta  

Rinneadh cur síos sa chaibidil tosaigh den Tuarascáil seo ar conas a rinneadh roinnt 

tionscnamh, faoi stiúir Mheitheal agus Ghrúpa Comhairleach na Roinne um Sholáthar Múinteoirí 

chun soláthar múinteoirí do scoileanna a mhéadú. Le hobair taighde, go príomha ó Rannóg 

Staidrimh na Roinne Oideachais, tugadh don Roinn pictiúr i bhfad níos soiléire den 

infhaighteacht dhóchúil múinteoirí nua-cháilithe agus múinteoirí eile agus chabhraigh sé sin le 

líon na múinteoirí faoi oiliúint ag an tríú leibhéal, a phleanáil. Tugadh faoi deara thuas mar a 

d’éirigh le hearcú múinteoirí faoi oiliúint chuig cláir oideachais mhúinteoirí nua-bhunaithe nó 

méadaithe do chláir oideachais mhúinteoirí lán-Ghaeilge, agus glacadh roinnt céimeanna chun 

cur ar chumas céimithe in ábhair ar leith athoiliúint a fháil mar mhúinteoirí.  

Beidh gá le gach ceann de na tionscnaimh sin sna blianta atá go díreach amach romhainn. Cé 

go bhfuil líon na ndaltaí ag leibhéal na bunscoile ag titim, ní amhlaidh atá ag leibhéal na hiar-

bhunscoile, a bhfuiltear ag súil le méadú ann ar líon na scoláirí go dtí 2024. Is fiú a thabhairt 

faoi deara gur tharla feabhsuithe ar chóimheasa idir daltaí agus múinteoirí, go príomha ag 

leibhéal na bunscoile, cé is moite de le linn phaindéim COVID-19. Bheadh sé inmholta áfach, 

más ann do na hacmhainní agus don phearsanra, tosaíocht a thabhairt do chóimheasa níos ísle 

idir scoláirí agus múinteoirí ag leibhéal na hiar-bhunscoile, go háirithe ag féachaint chuig na 

héilimh dhóchúla a bhainfidh le hathchóiriú na Sraithe Sinsearaí.  

Mar a pléadh thuas sa chuid maidir le luathfhoghlaim agus luathchúram, glacadh céimeanna 

an-suntasacha chun feabhsuithe a shainaithint agus a phleanáil in oideachas tosaigh agus 

leantach oideoirí luathbhlianta agus ina gcuid téarmaí agus coinníollacha oibre. Cuirtear fáilte 

roimh an méid sin uile. D’fhéadfaí leis sin aghaidh a thabhairt ar na dúshláin earcaíochta atá 

ann san earnáil, agus a d’fhéadfadh fás má mhéadaítear ar chion na bpáistí óga a fhaigheann 

soláthar FCLÓ atá státmhaoinithe.  

Ar feadh na tréimhse a chlúdaítear leis an Tuarascáil seo, lean an Roinn le tacaíocht a thabhairt 

do na líonraí gairmiúla de phríomhoidí agus de leas-phríomhoidí (Líonra Phríomhoidí Bunscoile 

na hÉireann (LPBÉ) ag an mbunleibhéal agus an Cumann Náisiúnta Príomhoidí agus 

Leasphríomhoidí (CNPL) ag an iar-bhunleibhéal) agus don Lárionad um Cheannaireacht Scoile 

(LCS). Cuireann an dá líonra sin réimse mór seirbhísí ar fáil chun tacaíocht a thabhairt 

d’fhorbairt ghairmiúil agus d'obair na bpríomhoidí scoile, agus d’fhorbair LCS creataí a chuir 

taca faoi chláir cheannaireachta ag an tríú leibhéal a choimisiúnú do na ceannairí atá ann faoi 

láthair agus d’ábhair cheannairí. Bhí an spreagadh a chuir na trí líonraí sin do mhúnlú agus do 

chothú líonraí gairmiúla i measc ceannairí scoile ríthábhachtach le linn ghéarchéim COVID-19 

agus leanfaidh siad de bheith tábhachtach de réir mar a tharlaíonn athrú curaclaim ag leibhéal 

na bunscoile agus ag leibhéal na Sraithe Sinsearaí.  

Cuirtear fáilte mhór roimh an Straitéis d’Oideachas Tosaigh do Mhúinteoirí atá le foilsiú amach 

anseo mar d’fhéadfaí léi leibhéal nua comhleanúnachais a thabhairt chuig soláthar múinteoirí a 

phleanáil agus chuig cáilíocht múinteoirí Éireannacha a fheabhsú. Tá comhtháthú iomlán na 
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seirbhísí tacaíochta i seirbhís tacaíochta scoile aonair beartaithe freisin. Táthar ag súil go 

bhféadfaí aghaidh a thabhairt ar roinnt de na réimsí de chleachtas na múinteoirí a 

shainaithnítear sa tuarascáil seo a bhfuil feabhas de dhíth orthu de réir mar a chuirtear na 

beartais sin i bhfeidhm. Maidir leis sin, cuirtear fáilte roimh bhunú na cathaoirleachta ollúna i 

measúnacht in 2015, agus roimh bhunú ina dhiaidh sin an Centre for Assessment Research, 

Policy and Practice in Education (CARPE) in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath; d’fhéadfaí leo 

sin tuiscint agus cumas na múinteoirí a fheabhsú, go meántéarmach, maidir le measúnacht a 

úsáid laistigh den phróiseas teagaisc agus foghlama. 

 

11.6 Rialachas agus ceannaireacht sa chóras scoile 
 

Tá sé dóchúil go mbeidh gá le haird a dhíriú ar dhá ghné de rialachas na scolaíochta agus an 

oideachais gan mhoill agus sa mheántréimhse. Baineann an chéad cheann le bainistiú agus 

ceannaireacht na scoileanna; baineann an dara ceann leis an ngá le comhleanúnachas ar fud 

riarachán an chórais oideachais. 

 

Rialú na scoileanna 
 

Tá an t-ádh le córas scoile na hÉireann maidir le caighdeán na ndaoine atá i gceannas ar 

scoileanna Éireannacha agus maidir leis an obair dheonach a chuireann na daoine atá ar 

bhoird bainistíochta breis agus 4,000 scoil ar fud na tíre ar fáil. Gan na hiarrachtaí a dhéanann 

siad, ní bheifí in ann an córas a riaradh.  

Ní dócha go mbeidh róil reatha na gceannairí scoile agus na mball deonach de na boird 

bainistíochta inbhuanaithe as seo amach, áfach. Cé go ndéanann formhór mór na mbord a 

seacht ndícheall a gcuid scoileanna a riaradh agus a stiúradh go maith, tá an-chuid díobh nach 

bhfuil in inmhe an raon mór freagrachtaí a shanntar dóibh (agus d’fhostóirí eile) a thabhairt i 

gcrích, lena n-áirítear pleanáil straitéiseach, bainistiú airgeadais, soláthar, acmhainní daonna a 

bhainistiú, rialacháin a chomhlíonadh, lena n-áirítear rialacháin maidir le sláinte agus 

sábháilteacht, cosaint leanaí agus cosaint an chomhshaoil. Tá na freagrachtaí uile sin 

riachtanach i gcomhair dea-rialachas scoile agus chun timpeallacht shlán agus fholláin a chur ar 

fáil i gcomhair foghlama agus teagaisc. D’fhéadfadh boird bainistíochta, cumtha d’oibrithe 

deonacha, go háirithe i mbunscoileanna beaga, féachaint ar raon agus ualach na dtascanna sin 

agus a mheas go bhfuil siad ag dul thar fóir. Nuair a thagann fadhbanna breise an-chasta chun 

cinn, amhail caiteachas mór caipitil nó caitheamh le baill foirne nach bhfuil ag feidhmiú go maith 

nó gearáin mhóra ó thuismitheoirí, d’fhéadfadh sé go bhfaigheann a gcuid dualgas an ceann is 

fearr ar na boird. Cuireann comhlachtaí bainistíochta atá eagraithe ar bhonn náisiúnta leibhéal 

tábhachtach comhairle agus tacaíochta ar fáil do bhoird bainistíochta aonair ach níl siad in 

inmhe, agus níl an t-údar acu, feidhmeanna a chur i gcrích ar son scoileanna áitiúla aonair.  

Titeann cuid mhaith de na dualgais sin ar ais gan amhras ar dheasc an phríomhoide. I 

mbunscoileanna atá níos mó agus i gcuid mhaith scoileanna iar-bhunscoile, d’fhéadfadh sé go 

mbíonn raon scileanna níos mó i measc na mball boird agus go mbíonn deis níos mó ag an 

bpríomhoide tascanna a roinnt le baill foirne a bhfuil ardú céime acu. Má bhraitear ar bhoird 

bainistíochta dheonacha mar mheicníocht riaracháin aonair ag an leibhéal áitiúil d’fhormhór mór 

na scoileanna, cruthaímid ualach oibre neamh-inbhuanaithe do chuid mhaith príomhoidí, dá 

bhfhormhór fiú, agus cuirimid isteach ar a gcumas teagasc agus foghlaim sna scoileanna a 

fheabhsú mar cheannairí.  

Go hachomair, tá athchóiriú suntasach ag teastáil ar bhainistiú na scoileanna. I dtaobh chuid 

mhaith de na feidhmeanna a chomhlíonann boird bainistíochta agus príomhoidí, tá gá le 

https://www.dcu.ie/carpe
https://www.dcu.ie/carpe
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saineolas a d’fhéadfaí a sholáthar níos éifeachtúla agus níos éifeachtaí thar roinnt scoileanna 

agus tá tionscnaimh déanta ag an Roinn tacú le comh-sholáthar, bainistíocht airgeadais 

scoileanna a fheabhsú, agus tionscadail tógála scoile a bhainistiú ag an leibhéal áitiúil. Cé go 

bhfuil cumas ag treoirchlár rialachais roinnte na Roinne do bhunscoileanna réitigh bhreise a 

chur ar fáil, admhaítear go bhfuil an fhadhb a ndéantar cur síos anseo uirthi casta, agus í 

bainteach le struchtúir agus le caidrimh atá seanbhunaithe. I bhfianaise na taithí a fhaightear ó 

chigireachtaí, ó eagraíochtaí na bpríomhoidí, agus ó na pátrúin, áfach, go bhfuil sé ag éirí níos 

deacra baill bhoird agus príomhoidí a earcú, beidh gá leis an mbealach a riartar scoileanna 

Éireannacha a athrú. Má theiptear dul i ngleic leis an bhfadhb seo, beidh níos lú iarrthóirí 

cumasacha ar thóir poist mar cheannairí scoile agus gan amhras beidh caighdeán na 

ceannaireachta scoile agus an tsoláthair oideachasúil thíos leis. D’fhéadfadh comhoibriú níos 

láidre idir an Roinn agus na páirtithe leasmhara, lena n-áirítear tuismitheoirí agus scoláirí - atá 

le feiceáil cheana san Fhóram Bunoideachais, sa Ghrúpa Chomhairligh ar Scrúduithe Stáit, 

agus i bhforbairt an chleachtais chigireachta a phléitear thíos - cabhrú go mór chun an fhadhb 

seo a réiteach. 

 

Comhleanúnachas ar fud riarachán an chórais oideachais 
 

Téann leanaí Éireannacha agus daoine óga trí chéimeanna difriúla soláthair le linn a n-aistear 

oideachasúil – ó luathfhoghlaim agus luathchúram, go bunscoil, go dtí an tSraith Shóisearach 

agus an tSraith Shinsearach i scoileanna iar-bhunscoile, agus mar dhaoine fásta óga, ar 

aghaidh go breisoideachas agus ardoideachas. Léirítear leis an bhfianaise go mbíonn baol ann 

don fhoghlaimeoir ag gach pointe aistrithe170, gur féidir le neamhleanúnachas sa soláthar 

dúshláin a chruthú agus, uaireanta, cúlú don fhoghlaimeoir a spreagadh fiú. Ag na pointí 

aistrithe, d’fhéadfadh leanaí níos sine éirí míshásta agus bheith i mbaol éirí as an gcóras ina 

iomláine. Is é sin an fáth go bhfuil sé tábhachtach go ndéanfar ár seacht ndícheall leanúnachas 

a áirithiú i soláthar curaclaim agus foghlama, agus eispéiris foghlama a thugann dúshlán agus 

atá oiriúnach don aois a chur ar fáil ag an am céanna.  

Ó 2011, tá freagracht chomhroinnte ar dhá roinn rialtais as soláthar oideachais sa tréimhse ó 

bhreith go haosacht; ó 2020 i leith, tá an tríú roinn bunaithe sa réimse seo. Tá 

príomhfhreagracht ar an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige 

(RLCMLÓ) as soláthar na luathfhoghlama agus an luathchúraim, tá príomhfhreagracht ar an 

Roinn Oideachais as oideachas i scoileanna agus i suíomhanna eile suas go deireadh an 

oideachais iar-bhunscoile, agus tá an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, 

Nuálaíochta agus Eolaíochta freagrach as oideachas treasach. Tá freagrachtaí leathana ar na 

trí cinn. Tá go leor buntáistí ag baint le hairí, ranna agus oifigigh a bheith freagrach as 

céimeanna sonracha an tsoláthair, go háirithe an cumas a chruthaíonn sé chun díriú ar na 

dúshláin chasta agus ar na comhthéacsanna ar leith a bhaineann le gach céim den oideachas. 

Go deimhin, tá roinnt córas oideachais eile tar éis glacadh le cúraimí éagsúla ó roinnt an 

tsaothair san earnáil oideachais ó am go chéile.  

Tá sé tábhachtach, áfach, go gcuimhneoidh gach duine atá freagrach as riar an oideachais, as 

teagasc agus as foghlaim, ar riachtanais foghlaimeoirí maidir le comhleanúnachas agus 

leanúnachas ina n-eispéireas oideachais. Tá freagracht ar an Roinn Oideachais agus ar a 

comh-Ranna sa luathfhoghlaim agus sa luathchúram agus san oideachas treasach, struchtúir 

agus cultúir oibre a chruthú a chinntíonn comhleanúnachas thar obair a Ranna agus in obair a 

                                                  

 

170 Evans, P., Borriello, G. A. agus Field A. P. (2018) A Review of the Academic and Psychological Impact of the Transition to 
Secondary Education, Frontiers in Psychology. Ar fáil ag: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01482/full  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01482/full
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ngníomhaireachtaí agus na suíomhanna, scoileanna, coláistí agus institiúidí eile a chuireann 

seirbhísí ar fáil d’fhoghlaimeoirí. Cur i bhfeidhm athchóiriú na Sraithe Sinsearaí, forbairt 

curaclaim chomhlántacha don luathfhoghlaim agus luathchúram agus do dhaltaí bunscoile, 

soláthar tacaíochtaí leanúnacha do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus 

iad ag bogadh ó chéim go céim, comhroinnt agus úsáid chuí faisnéise faoi dhul chun cinn an 

dalta ó leibhéal amháin go dtí an chéad leibhéal eile, agus forbairt scileanna comónta 

múinteoirí: níl iontu seo ach roinnt samplaí de na háiteanna ina mbeidh a leithéid de chomhordú 

i gcruthú agus i gcur i bhfeidhm beartas chomh tábhachtach do dhaoine óga sna blianta amach 

romhainn. 

 

11.7 Cigireacht agus meastóireacht 
 

Cleachtas iniúchta forbartha trí chomhoibriú 
 

Mar a thuairiscítear i gCaibidil a dó thuas, tháinig forbairt ar obair agus ar thosaíocht na 

Cigireachta thar an tréimhse lena mbaineann Tuarascáil an Phríomhchigire seo. Is suntasach 

go ndearnadh go leor den athrú a tharla, ar nós tabhairt isteach Cigireachtaí nua um Chosaint 

agus Chumhdach Leanaí, a chomhfhorbairt d’aon ghnó le múinteoirí, ceannairí scoile agus 

comhpháirtithe eile. Tá an Chigireacht tiomanta do leanúint leis an gcur chuige comhoibríoch 

seo maidir le forbairt a cuid oibre sna blianta amach romhainn. 

 

Guth an scoláire agus guth na dtuismitheoirí  
 

Mar a léiríodh i dTuarascáil an Phríomhchigire roimhe seo, ghlac an Chigireacht cur chuige 

comhoibríoch láidir, le tacaíocht ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus níos déanaí ón 

Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige, chun úsáid i bhfad níos 

forleithne a éascú agus tacú le Guth an Scoláire agus Guth na dTuismitheoirí ina chuid oibre ó 

2016 i leith. Leanfaidh sé seo de bheith ina chroíthéama sa tréimhse amach romhainn: mar 

shampla, ag tráth na tuarascála seo, táthar ag súil go seolfar raon ábhar ilmheán chun tacú le 

daoine óga idirghníomhú ar bhonn níos iomláine le foirne cigireachta. Bhí tionchar níos leithne 

ag rannpháirtíocht na Cigireachta san fhorbairt seo: iarradh ar an gCigireacht freisin cuidiú le 

rannpháirtíocht na Roinne Oideachais le daoine óga i ndéanamh agus i gcur i bhfeidhm beartais 

thar raon réimsí a dhoimhniú. 

 

Cláir chigireachta atá le teacht 
 

Mar a léiríodh i gcaibidlí níos luaithe, le linn 2020 agus 2021, b’éigean obair chigireachta agus 

chomhairleach a choigeartú go tapa chun déileáil le héifeachtaí na paindéime agus chun tacú 

leis an scoil agus le córais luathfhoghlama agus luathchúraim ar bhealaí éagsúla. De réir mar a 

fhilleann scoileanna agus suíomhanna ar ghnáthchúinsí oibre, tá sé beartaithe ag an 

gCigireacht tógáil ar an raon cur chuige cigireachta a úsáidimid chun cleachtas a mheas agus 

feabhsú a spreagadh. Cuireann ár bPlean Straitéiseach, a chlúdaíonn an tréimhse go dtí 2024, 

ceangal orainn é seo a dhéanamh, agus muid feasach ar an tionchar a bhí ag COVID-19 ar 

theagasc agus ar fhoghlaim, agus ar chumas oideachasóirí luathbhlianta, múinteoirí agus 

ceannairí scoile agus suíomhanna a raibh orthu freagairt don tréimhse an-dúshlánach. 

 

Forbairtí sa mheastóireacht ar sholáthar na luathfhoghlama agus an luathchúraim  
 

Ag teacht leis na gealltanais in First 5, beimid ag leathnú ár gcigireachtaí oideachais i 

suíomhanna FCLÓ chun soláthar a chlúdach ó bhreith go sé bliana d’aois. Beimid ag obair go 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/7c0a0-plean-straiteiseach-na-cigireachta-2021-2024/
https://first5.gov.ie/home
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dlúth freisin leis an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige, a 

bhfuil príomhfhreagracht uirthi as an luathfhoghlaim agus luathchúram, agus le 

comhghleacaithe i gCigireacht Luathbhlianta Tusla, chun dearbhú cáilíochta laistigh den earnáil 

luathfhoghlama agus luathchúraim a fheabhsú agus a shimpliú, bunaithe ar an moladh i 

dtuarascáil an ECFE ar Neartú Oideachas agus Cúram Luath-Óige. 

 

Téamaí sa mheastóireacht scoile  
 

Beidh téamaí sonracha le feiceáil inár gcuid oibre sna scoileanna. Eascraíonn cuid acu seo as 

an ngá atá le monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm thosaíochtaí beartais na Roinne 

agus tacú le scoileanna ina gcur i bhfeidhm. Ina measc seo tá meastóireacht agus obair 

chomhairleach chun tacú le hiarrachtaí scoileanna folláine na ndaltaí a chothú, agus 

timpeallachtaí cosanta agus frithbhulaíochta éifeachtacha a chruthú. Beimid ag tabhairt faoi 

mhórchlár cuairteanna comhairleacha agus meastóireachtaí ar scoileanna laistigh den Scéim 

Aitheantais Scoileanna Gaeltachta agus meastóireachtaí leantacha chun monatóireacht a 

dhéanamh ar dhul chun cinn i gcur i bhfeidhm na Straitéise Teangacha agus na straitéise ETIM. 

Tá measúnuithe ag leibhéal na Sraithe Sóisearaí beartaithe chun monatóireacht a dhéanamh ar 

dhul chun cinn an athraithe agus na héifeachtúlachta curaclaim ag an leibhéal sin, anois go 

bhfuil raon iomlán ábhar athbhreithnithe Sraithe Sóisearaí i bhfeidhm.  

Fócas ar leith dúinn sa tréimhse a chlúdaítear sa tuarascáil seo agus ceann a leanfaidh sa 

tréimhse amach romhainn ná meastóireacht a dhéanamh ar an soláthar d’fhoghlaimeoirí níos 

leochailí: leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, leanaí dídeanaithe agus 

imirceacha, daltaí/scoláirí i scoileanna DEIS, agus, i gcomhar le Cigire na bPríosún, cáilíocht an 

oideachais aosaigh do phríosúnaigh. 

 

Forbairtí san fhéinmheastóireacht scoile 
 

Tá sé beartaithe againn freisin céimeanna breise a ghlacadh chun an fhéinmheastóireacht 

scoile (FMS) a athbheochan agus a fhorbairt. Reáchtálfar comhairliúchán ar chéim nua den 

FMS in 2022 agus táthar ag súil go mbeidh dea-chleachtas féinmhachnamhach le sonrú i 

rolladh amach céimnithe an athraithe curaclaim agus tionscnaimh eile. Forbairt thar a bheith 

suimiúil, a beartaíodh do 2020 agus a cuireadh ar athló mar gheall ar an bpaindéim, is ea 

forbairt agus triail ar an Meastóireacht Chomhoibríoch chun Foghlama, ina bhfuil sé beartaithe 

cigirí chomh maith le múinteoirí sinsearacha agus ceannaire na scoile a thabhairt isteach i 

meastóireacht chomhoibríoch foirne. Tá sé i gceist go ndéanfadh an fhoireann meastóireacht ar 

ghné de chleachtas na scoile féin – b’fhéidir mar chuid de phróiseas féinmheastóireachta na 

scoile. Is é an cuspóir a bheidh ann ná saineolas ceannairí scoile agus foirne san 

fhéinmheastóireacht a mhéadú agus ag an am céanna, cur ar chumas cigirí tuiscint níos fearr a 

fháil ar na dúshláin atá ag teacht chun cinn do cheannairí scoile. 

 

Ár dtacaíocht do cheapadh beartais na Roinne  
 

Le linn na tréimhse amach romhainn, leanfaidh an Chigireacht ar aghaidh ag obair le 

comhghleacaithe i rannóga éagsúla den Roinn Oideachais agus le comhghleacaithe sa Roinn 

Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige chun cabhrú le ceapadh agus 

cur i bhfeidhm beartais. I measc na bpríomhréimsí a bhfuil súil againn tacú leis an Roinn 

Oideachais agus na hAirí tá na beartais churaclaim agus measúnaithe, polasaí um chuimsiú 

sóisialta, oideachas riachtanas speisialta, oideachas múinteoirí, oideachas Gaeltachta agus 

Gaelscolaíochta, rialachas scoile agus feabhsú scoileanna. Tá súil againn freisin go leanfar ar 

https://www.oecd.org/ireland/strengthening-early-childhood-education-and-care-in-ireland-72fab7d1-en.htm
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aghaidh ag obair go dlúth le comhghleacaithe san Aonad Beartais um Oideachas sna 

Luathbhlianta atá comhlonnaithe idir an dá Roinn.  

Dearbhú cáilíochta na cigireachta  
 

Mar fhocal scoir, is fiú a thabhairt faoi deara go bhfuil sé beartaithe chomh maith ag an 

gCigireacht an mheastóireacht ar a cuid oibre féin a fheabhsú trína socruithe maidir le dearbhú 

cáilíochta inmheánach a cuid oibre cigireachta a fheabhsú agus trí chigireachtaí eile agus 

saineolaithe ábhartha eile a bheith rannpháirteach chun léargas seachtrach ar ár n-éifeachtacht 

a chur ar fáil. Ar an gcaoi seo, cuirfimid leis na meicníochtaí dearbhaithe cáilíochta atá againn 

faoi láthair. Beidh sé mar aidhm againn leanúint le seirbhís ardchaighdeáin mheastóireachta 

agus chomhairleach a thairiscint do shuíomhanna agus do scoileanna, dár gcomhghleacaithe 

sa Roinn, agus d’Airí agus don phobal i gcoitinne ionas go gcinnteofar cáilíocht an tsoláthair 

oideachais do leanaí agus do dhaoine óga na hÉireann.  
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Aguisíní 

Aguisín 1: Rannpháirtíocht i gcoistí agus i ngrúpaí oibre 
 

Sa tréimhse 2016 go 2020, ghlac comhaltaí na Cigireachta páirt i raon leathan coistí agus 

grúpaí oibre, lena n-áirítear iad siúd a ndearna na ranna Stáit, eagraíochtaí, gníomhaireachtaí 

nó tionscnaimh seo a leanas maoirseacht orthu: 

Bratach Scoile Gníomhaí 

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) 

Eolaí Óg BT 

Lárionad um Cheannaireacht Scoile (LCS) 

City Connects 

Pobalscoileanna Náisiúnta  

Comhairle na hEorpa  

Óige Ildánach/Éire Ildánach  

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (RLGÓ) (anois an Roinn Leanaí, Comhionannais, 
Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige (RLCMLÓ)) 

An Roinn Oideachais (RO) – raon leathan de ghrúpaí pleanála agus stiúrtha, fochoistí agus 
grúpaí oibre idir-rannacha, mar shampla: 

 Grúpa Forfheidhmithe Soláthar Múinteoirí 

 Grúpa Stiúrtha Oideachais Eolaíochta, Teicneolaíochta, Innealtóireachta agus 

Matamaitice (ETIM)  

 Coistí Achomhairc Alt 29 

 Seirbhís Múinteora Cuartaíochta do Leanaí Bodhra/Lagéisteachta nó Dall/Lagamhairc 

(VTHVI) 

 Coiste Maoirseachta Treoirchomhairle 

 Grúpa Oibre Ceannaireachta 

An Roinn Gnóthaí Eachtracha (RGE) m.sh. An Buanchoiste um Oideachas, Taighde agus 
Cuimhneachán Uileloiscthe 

An Roinn Sláinte m.sh. Coiste Comhairleach Míchumais - An Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú 
Míchumais (SNCM) 

An Roinn Dlí agus Cirt (agus Comhionannais) m.sh. Fóram Comhairleach agus Comhairliúcháin 
um Oideachas don Lucht Siúil; Grúpa Stiúrtha na Straitéise Náisiúnta um Chuimsiú an Lucht 
Siúil agus na Romach (SNCLSR).  

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta (anois an Roinn Turasóireachta, Cultúir, 
Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán) m.sh. Líonra Acht na dTeangacha Oifigiúla; Coiste 
Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir  

Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann (ITOÉ) 

Tionscadal Oideachais, Rannpháirtíochta, Eispéiris (E3), Coláiste na Tríonóide, Baile Átha 
Cliath 

Foras Taighde ar Oideachas (FTO) 
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An Lárionad Eorpach um Nuatheangacha (LIENT), Comhairle na hEorpa 

Oifig an Aontais Eorpaigh um Maoin Intleachtúil (OAEMI) 

An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (SSM)  

Léargas 

Music Generation 

Lárionad Náisiúnta um Threoir san Oideachas (LNTO) 

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM)  

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (CNOS)  

An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO) 

Campas Coinneála Leanaí Bhaile an Oibricigh  

Oifig Ard-Rúnaí na Scoileanna Eorpacha m.sh. Bord Gobharnóirí na Scoileanna Eorpacha 

Scoileanna Comhpháirtíochta Éireann (SCÉ)  

An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM)  

Coimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS)  

An Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE) m.sh. Líonra NESLI; Grúpa 
Oibre an Ionaid um Thaighde Oideachais agus Nuálaíochta (ITON). 

An Chomhairle Mhúinteoireachta 

Nuálaithe Sóisialta Óga 
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Aguisín 2: Cuir i Láthair 
 
Sa tréimhse 2016 go 2020, thug an Chigireacht cur i láthair maidir le cigireacht agus 
freisin ar bheartas agus cleachtas oideachais ag comhdhálacha náisiúnta agus 
idirnáisiúnta, lena n-áirítear iad siúd a d’eagraigh na heagraíochtaí seo a leanas: 
 

Cumann Bainistíochta Meánscoileanna Caitliceacha (CBMC)  

Cumann na Scoileanna Pobail is Cuimsitheacha (CSPC)   

Cumann na gComhairleoirí Deoise Iar-Bhunscoile 

Cumann na Meánmhúinteoirí Éireann (CMMÉ)   

Cumann na Múinteoirí Spáinnise (CMS)  

Cumann Múinteoirí Staidéir Gnó na hÉireann (CMSGÉ)  

Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (BOOÉ)  

Oideachas agus Oiliúint 2020 (ET2020), An Coimisiún Eorpach 

Cigireacht na Fraincise 

Gaeloideachas  

Institiúid na dTreoirchomhairleoirí  

Cumann Múinteoirí Éireann um Oideachas Speisialta (CMÉOS)   

Cumann Tacaíochta Foghlama na hÉireann (CTFÉ) 

Líonra Phríomhoidí Bunscoile na hÉireann (LPBÉ)  

Comhchoiste na mBainisteoirí (CCB) 

An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (SSM) 

Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí 

Coláiste Mhuire Gan Smál, Luimneach  

Ionad Oideachais Mhaigh Eo 

Cumann Náisiúnta na bPríomhoidí agus na Leas-Phríomhoidí (CNPLP) (Réigiúnach) 

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM)  

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (CNOS) 

An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO) 

Líonra na bPleanálaithe Scoile, Éire (LPSÉ) 

An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) 

Cumann Oideachais Ceoil Éireann (COEÉ) 

Comhdháil Bhuan Idirnáisiúnta na gCigireachtaí (CBIC) 

An tIonad Meastóireachta, Cáilíochta agus Cigireachta, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath 
(OCBÁC)  

Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE) 

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (CnaT) 
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Seirbhís Tacaíochta Oideachais Tusla (STOT) 

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (COC) 

An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (COBÁC) 

Seirbhís Múinteora Cuartaíochta do Leanaí Bodhra/Lagéisteachta nó Dall/Lagamhairc (VTHVI) 
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Aguisín 3: Rannpháirtíocht le toscaireachtaí ar cuairt 
 
Sa tréimhse 2016 go 2020, d’óstáil an Chigireacht seimineáir agus cuairteanna staidéir 
agus thug sí cuir i láthair do raon Cigireachtaí agus toscaireachtaí oideachais a bhí ar 
cuairt, lena n-áirítear iad seo a leanas: 
 

Comhdháil Bhuan na gCigireachtaí Idirnáisiúnta (CBCI)   

Toscaireacht oideachais ó Mheiriceá  

Toscaireacht oideachais ón Ostair 

Toscaireacht oideachais ón tSín 

Toscaireacht oideachais ón Íoslainn 

Toscaireacht oideachais ón gCóiré 

An Chigireacht Oideachais, an Iorua 

Toscaireacht oideachais ó Shingeapór 

Toscaireacht oideachais ó Uganda 

An Chigireacht Oideachais, Sainsibeár  

An Roinn Meastóireachta Seachtraí, An Roinn Oideachais agus Taighde, An Eastóin  

An Chigireacht Oideachais, Réigiún na mBascach 

Cigireacht, Údarás Oideachais Lille 

Gníomhaireacht Mheastóireachta na Liotuáine 

Cigireacht na Scoileanna Náisiúnta, an Mholdóiv 

Cigireacht Oideachais agus Oiliúna Thuaisceart Éireann  

Líonra NESLI OECD 

Aireacht Oideachais na Cambóide 
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Aguisín 4: Foilseacháin na cigireachta 
 
Sa tréimhse 2016 go 2020, d’fhoilsigh an Chigireacht raon doiciméad, lena n-áirítear 
creata cáilíochta, treoracha cigireachta, tuarascálacha ar mheastóireachtaí téamacha 
agus ilchodacha agus tuarascálacha taighde. D'fhoilsigh sé roinnt seimineár gréasáin 
freisin. 
 
Creataí cáilíochta 
Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016: Creat Cáilíochta d’Iar-bhunscoileanna 

Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016: Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna 

Treoracha agus treoirlínte 
Treoir do Chigireachtaí um Chosaint agus Chumhdach Leanaí  

Treoir maidir le Cigireacht in Iar-bhunscoileanna 

Treoir maidir le Cigireacht i mBunscoileanna 

Treoir do Chigireachtaí Oideachais sna Luathbhlianta (COLB) 

Treoirlínte maidir le Féinmheastóireacht Scoile, 2016-2020 – Bunscoileanna 

Treoirlínte maidir le Féinmheastóireacht Scoile, 2016-2020– Iar-bhunscoileanna 

Tuarascálacha téamacha: Oideachas speisialta 
Athbhreithniú ar an gClár Píolótach do Shamhail Nua chun Acmhainní Teagaisc a 
Leithdháileadh ar Scoileanna Príomhshrutha chun Tacú le Daltaí a bhfuil RSO acu  

Soláthar Oideachais d'Fhoghlaimeoirí le Neamhord de Chuid Speictream an Uathachais i 
Ranganna Speisialta Ceangailte le Scoileanna Príomhshrutha in Éirinn  

Meastóireacht ar an tionscadal Múinteoirí Tacaíochta 

Measúnú ar Sholáthar do Scoláirí ag a bhfuil Riachtanais Oideachais Bhreise agus Speisialta in 
Iar-Bhunscoileanna 

Torthaí Chuairteanna Comhpháirteacha na Cigireachta agus SNSO ar Shuíomhanna 
Oideachais in Ionaid Fáiltithe agus Ionduchtaithe Éigeandála (IFIÉ) 

Soláthar oideachais i scoileanna atá nasctha le haonaid Seirbhísí Meabhairshláinte Leanaí 
agus Ógánach (SMSLÓ). 

Tuarascálacha téamacha: Tosaíochtaí náisiúnta 
Nuatheangacha Iasachta: Tuairisc ar Cháilíocht an Chleachtais in Iar-Bhunscoileanna 

Oideachas STEM 2020: Tuairisciú ar Chleachtas i gcomhthéacsanna Luathfhoghlama agus 
Luathchúraim, Bunscoile agus Iar-Bhunscoile 

Foghlaim Dhigiteach 2020: Tuairisciú ar an gCleachtas i gComhthéacsnna Luathfhoghlama 
agus Cúraim, Bunscoile agus Iar-Bhunscoile 

Tuairiscí taighde: COVID-19 

Atosú Scolaíochta Fómhar 2020: Tuairisc ar anailís ar shonraí ó phríomhoidí  

Filleadh ar scoil: Achoimre ar thaighde Meán Fómhair – Nollaig 2020 

Filleadh ar scoil: Tuairisc ar anailís ar shonraí ó phríomhoidí, Deireadh Fómhair agus Samhain 
2020 

Filleadh ar scoil: Tuairisc ar ghrúpaí fócais le daltaí agus scoláirí, Meán Fómhair agus Deireadh 
Fómhair 2020 
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Filleadh ar scoil: Tuairisc ar ghrúpaí fócais le daltaí agus scoláirí, Samhain 2020 

Filleadh ar scoil: Tuairisc ar thorthaí suirbhéanna i mbunscoileanna, iar-bhunscoileanna agus 
scoileanna speisialta, Deireadh Fómhair 2020 

Filleadh ar scoil: Tuairisc ar thorthaí suirbhéanna i mbunscoileanna agus scoileanna speisialta, 
Nollaig 2020 

Filleadh ar scoil: Tuairisc ar thorthaí suirbhéanna in iar-bhunscoileanna, Nollaig 2020 

Luathbhlianta 

Athbhreithniú ar Chigireacht Dírithe ar Oideachas sna Luathbhlianta: Aibreán 2016 – 

Meitheamh 2017 

Seimineáir Ghréasáin Léargasacha – Cáilíocht san Oideachas Luathbhlianta 

Oideachas Gaeltachta 

Treoir maidir le Cigireachtaí ar Chúrsaí Coláistí Gaeilge 

Treoracha do Scoileanna Gaeltachta ar Chuairteanna/Seisiúin Chomhairleacha na Cigireachta 
do scoileanna atá rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta (á bhfoilsiú go 
bliantúil) 

Réamhthuarascáil mar Bhonn Eolais d’Fhorbairt Polasaí don Earnáil Lán-Ghaeilge Lasmuigh 
den Ghaeltacht: Bunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht: a raibh le rá ag cigirí 

Réamhthuarascáil mar Bhonn Eolais d’Fhorbairt Polasaí don Earnáil Lán-Ghaeilge Lasmuigh 
den Ghaeltacht: Iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht: a raibh le rá ag 
cigirí 

Tuarascáil ar Scoileanna Cás-Staidéir rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna 
Gaeltachta (Cigireacht i gcomhar leis an bhForas Taighde ar Oideachas) 

Bunscoileanna atá páirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta:  
Príomhtheachtaireachtaí ó Chuairteanna Comhairleacha na Cigireachta 

Eile  

Leanúnachas na Treoirchomhairleoireachta – Treoirlínte do scoileanna a sholáthraíonn 

tacaíocht ar líne do scoláirí 

Trialacha Gnóthachtála Caighdeánaithe: Anailís ar Thorthaí ag Leibhéal na Bunscoile do 2011–
12 agus 2012–13 
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Aguisín 5: Foilseacháin eile 
 

Le linn na tréimhse 2016 go 2020, thacaigh an Chigireacht go dlúth le forbairt na 
bhfoilseachán Roinne seo a leanas, nó chuir sí go mór lena bhforbairt: 
 
Leanúnachas scolaíochta   

Treoir maidir le Leanúnachas Scolaíochta do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna  

Treoir maidir le Leanúnachas Scolaíochta do Bhunscoileanna 

Treoir maidir le Leanúnachas Scolaíochta: Tacú le Daltaí atá i mBaol Míbhuntáiste 
Oideachasúil– Do bhunscoileanna (nuashonraithe Eanáir 2021)   

Treoir maidir le Leanúnachas Scolaíochta: Tacú le Daltaí atá i mBaol Míbhuntáiste 
Oideachasúil– D’iar-bhunscoileanna (nuashonraithe Eanáir 2021)   

Treoir maidir le Leanúnachas Scolaíochta: Ag Tacú le Daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta 
Oideachais acu– Do bhunscoileanna (nuashonraithe Eanáir 2021) 

Treoir maidir le Leanúnachas Scolaíochta: Ag Tacú le Daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta 
Oideachais acu le haghaidh iar-bhunscoileanna (nuashonraithe Eanáir 2021)  

Treoir maidir le Leanúnachas Scoileanna: Ag Tacú le Foghlaimeoirí in Ionaid Ógtheagmhála 

Leanúnachas Scolaíochta: Treoir do thuismitheoirí/chaomhnóirí daltaí bunscoile 

Cianfhoghlaim  
Treoir maidir le Cianfhoghlaim i gComhthéacs COVID-19: Meán Fómhair –Nollaig 2020 do 
bhunscoileanna agus scoileanna speisialta 

Treoir maidir le Cianfhoghlaim i gComhthéacs COVID-19: Meán Fómhair – Nollaig 2020 le 
haghaidh iar-bhunscoileanna agus ionaid oideachais 

Filleadh ar Scoil– Treoir do bhunscoileanna 

Filleadh ar Scoil Treoir faoin gcuraclam do cheannairí agus múinteoirí bunscoile 

Treoir faoi Churaclam Bunscoile - Ceisteanna Coitianta 

Treoir maidir le Cianfhoghlaim i gComhthéacs COVID-19: Meán Fómhair – Nollaig 2020 

Leanúnachas scolaíochta: Tacaíocht a thabhairt do dhaltaí bunscoile atá i mbaol an-ard ó 
COVID-19 

Tacú le comhoibriú le tuismitheoirí i mbunscoileanna 

Filleadh ar scoil– Treoir d'iar-bhunscoileanna 

Filleadh ar scoil: Treoir maidir le cláir foghlama agus scoile do cheannairí agus múinteoirí iar-

bhunscoile 

Filleadh ar Scoil An Idirbhliain 2020/21 (Achoimre bhreise foilsithe Lúnasa 2021) 

Comhairle maidir leis an Ardteistiméireacht Fheidhmeach (ATF) do bhainistíocht agus do 
mhúinteoirí ATF 2020/21  

Treoir maidir le Teagasc agus Foghlaim Éigeandála ó Chian i gComhthéacs COVID-19 

Treoir maidir le Filleadh ar Scoil d’Ábhair Phraiticiúla in Iar-Bhunscoileanna agus Ionaid 
Oideachais (Márta 2021) Foilsíodh den chéad uair Lúnasa 2020 

Leanúnachas scolaíochta: Ag tacú le scoláirí iar-bhunscoile atá i mbaol an-ard ó COVID-19 

Tacú le comhoibriú le tuismitheoirí/caomhnóirí scoláirí Iar-Bhunscoile Scoilbhliain 2020/2021 
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Oideachas Gaeltachta  
Polasaí Oideachais Gaeltachta 2017–2022 
 
Tionscadal Píolótach E-Mol Lán-Ghaeilge – Athbhreithniú Idirnáisiúnta agus Tuarascáil 
Chomhairleach 

Treoir d’Iarbhunscoileanna Gaeltachta: Táscairí Dea-Chleachtais don Tumoideachas 

Treoir do Bhunscoileanna Gaeltachta: Táscairí Dea-Chleachtais don Tumoideachas  

Treoir do Chlár Samhraidh Bailebhunaithe chun Tacú le Leanaí a bhfuil Riachtanais Speisialta 
Oideachais acu  

Treoir do Chlár Samhraidh Scoilbhunaithe chun Tacú le Leanaí a bhfuil Riachtanais Speisialta 
Oideachais acu 

Clár Samhraidh Scoilbhunaithe chun Tacú le Leanaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais 
(RSO) acu – Seimineár Treorach don Fhoireann 

Sa tréimhse 2016 go 2020, bhí ionchur ag an gCigireacht sna foilseacháin seo a leanas: 

Bliainiris Education Matters  

Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (BOOÉ)Journal of Education  

Ceannaireacht Líonra Phríomhoidí Bunscoile na hÉireann (LPBÉ) + 
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Aguisín 6: Foireann na Cigireachta ar an 31 Nollaig 2020 
 
Priomhchigire 

Harold Hislop 

Leas-Phríomhchigirí 
Yvonne Keating 
Gary Ó Donnchadha 
 
Príomhchigirí cúnta 
Declan Cahalane 
Suzanne Conneely 
Brendan Doody 
Maresa Duignan 
Mary Gilbride 
Treasa Kirk 
Martin Lally 
Pádraig Mac Fhlannchadha 
Brian Mac Giolla Phádraig 
Orlaith O’Connor 
 

Cigirí sinsearacha iar-bhunscoile 
Siobhán Broderick  
Gráinne Conachy 
Ann Daly (Ag feidhmiú) 
Carmel Donoghue 
Gavin Doyle (Ag feidhmiú) 
Rebecca Galligan (Ag feidhmiú) 
Amanda Geary 
Aisling Kearney 
Jason Kelly 
Maria Lorigan 
Noreen McMorrow 
Nóra Nic Aodha 
Jacqueline Ní Fhearghusa 
Eibhlín Ní Scannláin 
Catherine O’Carroll 
Colm Ó Murchú (Ag feidhmiú) 
Kevin O’Donovan 
Liz O’Neill 
Lynda O’Toole 
Ger Power 
Linda Ramsbottom 
Tony Weir 
 

Cigirí iar-bhunscoile 
Siobhán Aherne 
Niamh Barry 
Charlene Brazil 
Freda Byrne 
Anthony Carty 
William Donnelly 
Esther Doyle 
Sinead Greene 
Julia Lynch 
Gary McConway 
Frances Moss 
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Shirley Murphy 
Niamh Murray 
Kenneth Nally 
Ailbhíne Ní Bhroin 
Helen Ní Chatháin 
Bernadette Ní Ruairc 
Seán P Ó Briain 
Micheál Ó Caoilte 
Fintan O Mahony 
Caroline O’Shea 
Brendan O Sullivan 
Deborah Quigley 
Elizabeth Smith 
Michelle VictorByrne 
Laura Walsh 
Lisa White 
Susan White 
 

Roinn chigirí bunscoile 
Micheál Báicéir 
Eamon Clavin 
Ursula Cotter 
Mary Culhane 
Diarmuid Dullaghan 
Margaret Dunning 
Noreen Fiorentini 
John Fitzgerald 
Amanda Grant 
Clare Griffin 
Karina Holton 
Maria McCarthy 
Teresa McSorley 
Edel Meaney 
John Mescal 
Caitríona Ní Bhriain 
Niamh Ní Fhoighil 
Máire Ní Mháirtín 
Carmel O’Doherty 
Peadar Ó Muirí 
Eileen O’Sullivan 
Gerard Quirke 
Fiona Rushe 
Elizabeth Sheridan 
Paul Stevens 
Caitríona Uí Ghrianna 
Martin Whyte 
 
Cigirí ceantair bunscoile 
Noreen Bambury 
Christina Casserly 
Barbara Collins 
Edel Corcoran 
Nicholas Cosgrave 
Mary Dunne 
Padraig Fahey 
Margaret Farren 
Anne Fitzpatrick 
Stephanie Fitzpatrick 
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Kay Foley 
Sinéad Ginnane 
Elaine Hyland 
Úna Kingston 
Catherine King 
Dara Mannion 
Maria McGrath 
Joanne NíBhaoill 
Saundra Ní Chíosóig 
Lena Ní Dhuinn 
Fiona Ní Mheachair 
Yvonne Ní Mhurchú 
Seán Ó Briain 
Eavan O’ Donoghue 
Sinead Patten 
Jean Pender 
Niamh Quinn 
Mary Regan 
Claire Reidy 
Michael Ryan 
Catherine Treacy 
 
Cigirí luathbhlianta sinsearacha 
Martina Carter 
Monica Cassidy 
 
Cigirí luathbhlianta  
Catherine Cullen 
Edel Condon  
Triona Connor 
Imelda Duffy 
Ulrike Falcini 
Barbara Gavagan 
Jillian Halpin 
Jennifer Henson 
Bríd Hickey 
Sandra Hora 
Elaine Hynes 
Aishling Kelly 
Aisling O’Loughlin 
 

Foireann riaracháin 
 

Ardoifigeach Feidhmiúcháin 
Deirdre Reid 
 

Oifigigh Feidhmiúcháín 
Celine Conlon 
John O’Leary 
 

Oifigigh Chléireachais 
Frieda Cooper 
John Drumm 
Bernie Flannery 
Roisín Foy 
Ciara Heffernan 
Craig Kelly 
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Mark Meleady 
Bernie McGrillen 
Margaret O’Grady 
Joanne O’Sullivan 
 

Sosanna agus iasachtaí 
Muireann Ní Mhóráin, Cigire Sinsearach 
Leo Kilroy, Roinn Chigire 
 


