
Leagtar amach sa nóta faisnéise (Mí Mheán Fómhair) seo comhairle phraiticiúil do cheannairí scoile agus 
do mhúinteoirí na hIdirbhliana 2021/2022. Ba cheart an nóta faisnéise seo a léamh i gcomhar le  Ag Filleadh 
ar an Scoil – an Idirbhliain 2020/21, Iúil 2020; Treoir don Fhilleadh ar an Scoil d’Ábhair Phraiticiúla in Iar-
Bhunscoileanna agus in Ionaid Oideachais, Márta 2021; Ag tacú le scoláirí iar-bhunscoile atá i mbaol an-ard 

ag COVID-19 Foghlaimeoirí, Meán Fómhair 2020, agus Comhairle Sláinte Poiblí reatha.  Bhí eispéireas 
scoláirí Idirbhliana na bliana seo agus iad sa tSraith Shóisearach éagsúil ó eispéireas na scoláirí sin a bhí 
páirteach sa chlár sna blianta roimhe sin. Beidh úsáid bainte ag scoláirí Idirbhliana na bliana seo as an 
teicneolaíocht dhigiteach chun tacú lena gcuid foghlama agus chun a ndul chun cinn a mheas. Tabharfaidh 
an Idirbhliain deis do roinnt scoláirí an fhoghlaim a chaill siad de bharr thionchar COVID19 a fháil ar ais.

An Idirbhliain  2021/2022

Ceisteanna tábhachtacha do 2021/22

Déantar cláir na hIdirbhliana a dhearadh ag leibhéal na scoile agus iad bunaithe ar chur chuige ilchisealach. 

Nuair atáthar i mbun pleanála don Idirbhliain don bhliain acadúil seo amach romhainn, beidh sé 
tábhachtach:

Réimsí tosaíochta um fhorbairt eolais agus scileanna do scoláirí a bheidh ag dul isteach san 
Idirbhliain i mí Mheán Fómhair 2021 a shainaithint, ina ndéanfar an bhearna foghlama idir an 
tsraith shóisearach agus an tsraith shinsearach a líonadh  
Pleanáil do chlár ina mbeidh 28 uair an chloig teagaisc ar a laghad in aghaidh na seachtaine, taithí 
oibre san áireamh 
Cur chuige idirdhisciplíneach, traschuraclaim a úsáid chun gníomhaíochtaí a dhearadh, ar 
gníomhaíochtaí iad a bhaineann leas as ábhair shuime na scoláirí agus as a dtaithí ar fhoghlaim, ar 
fholláine agus ar chaidreamh sóisialta. 
A thuiscint go mb'fhéidir go mbeadh sé deacair ar mhórán teaghlach íoc as gníomhaíochtaí a 
bhaineann leis an Idirbhliain. Ba cheart do scoileanna tús áite a thabhairt do ghníomhaíochtaí 
malartacha a mbaineann costas íseal leo nó atá saor in aisce agus ar féidir leis na scoláirí go léir a 
bheith páirteach iontu.  
Ba chóir a chinntiú nach mbeifí ag súil go n-íocfadh scoláirí agus  a dteaghlaigh as gníomhaíochtaí 
ag tús na bliana a bhfuil an baol ann nach bhféadfaí iad a chur i gcrích de bharr riachtanais sláinte 
poiblí
Leanúint ar aghaidh leis an dea-chleachtas reatha ina ndéantar cláir Idirbhliana a phleanáil atá 
cruthaitheach agus nuálach agus nach cláir Ardteistiméireachta trí bliana iad.
Seisiúin eolais do thuismitheoirí ar an Idirbhliain agus cruinnithe idir tuismitheoirí agus múinteoirí 
a eagrú níos luaithe sa scoilbhliain murar reáchtáladh anuraidh iad.
Bheith feasach ar an riachtanas a bhaineann le clár OCG a sholáthar.

Tá sé tábhachtach an chothromaíocht a bhaineann 
le gach ciseal den chlár a bhreithniú chun 
eispéireas cuimsitheach a chinntiú do na scoláirí go 
léir.   
 
De bhrí gur chuir an tréimhse chianfhoghlama in 
2020/2021 isteach ar fhoghlaim scoláirí ar bhealaí 
éagsúla, is féidir le scoileanna breis ama a 
shannadh chun croíchiseal an chláir Idirbhliana a 
theagasc, agus béim á cur ar scileanna 
litearthachta agus uimhearthachta na scoláirí a 
fhorbairt. 
 

https://assets.gov.ie/83326/e8814567-fcad-428c-8490-49bfbccd409b.pdf
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/treoir-don-fhilleadh-ar-scoil-dabhair-phraiticiula-in-iar-bhunscoileanna-agus-i-larionaid-oideachais/
https://assets.gov.ie/86732/a63b29f7-cbf9-44bf-a737-4f0a0654814e.pdf


Dá bhrí sin, nuair atá teagasc, foghlaim agus measúnú á mbreithniú, féadfaidh múinteoirí foghlaim agus 

measúnú a chur chun cinn atá:

                     gníomhach, bunaithe ar fhiosrú agus lena n-áirítear gníomhaíochtaí praiticiúla a chuireann ar     

                     chumas scoláirí scileanna agus eolas a léiriú; 

                 

                    comhoibríoch agus lena n-áirítear obair bheirte agus obair ghrúpa chun tuilleadh forbartha a 

                     dhéanamh ar idirghníomhaíocht scoláirí, caidreamh agus rannpháirtíocht le piaraí, ionas gur         

                     féidir le scoláirí foghlaim ó smaointe, ó thuiscintí agus ó thuairimí daoine eile;

                 

                    ag fáil tacaíochta ó úsáid teicneolaíochtaí digiteacha agus oiriúnaithe chun, mar shampla, turais 

                    fhíorúla agus cainteoirí ón taobh amuigh ar líne, a chur san áireamh;

 

                     cothrom maidir le naisc thraschuraclaim agus eispéiris foghlama a sholáthar a thacaíonn le 

                     ceithre chiseal an chláir, lena n-áirítear soláthar do bhreis eispéireas taobh amuigh, ag teacht le  

                     Comhairle Sláinte Poiblí;

                

                     ag cur deiseanna san áireamh chun scileanna digiteacha agus cumarsáide na scoláirí a fhorbairt 

                    d'fhonn iad a chumasú an úsáid is fearr is féidir a bhaint as ardáin ar líne áit a bhforbraítear  

                    ardáin foghlama ar líne  chun go mbeidh scoláirí Idirbhliana páirteach i bpiarmheasúnú agus i   

                    bhféinmheasúnú.

 

 

Gníomhaíochtaí comhchuraclaim agus seach-churaclaims:

 

                    Tá gníomhaíochtaí chun dlúthchaidreamh a chothú mar chuid thábhachtach de chlár na 

                     hIdirbhliana, ar an gcoinníoll go gcloíonn siad leis na treoirlínte a bhaineann le sláinte agus  

                     scaradh sóisialta. Sa chomhthéacs sin, moltar gníomhaíochtaí foghlama taobh amuigh atá 

                     scoilbhunaithe nó bunaithe sa cheantar áitiúil mar mhalairt ar thurais chónaithe a bhfuil   

                     fanacht thar oíche i gceist leo ag tús na scoilbhliana. 

 

                    Is minic a bhíonn taisteal chuig láithreacha lasmuigh den scoil i gceist le gníomhaíochtaí 

                    comhchuraclaim agus traschuraclaim a thacaíonn leis na ceithre chiseal idirspleácha; nuair a 

                    bhíonn taisteal dá leithéid  á phleanáil ní mór cloí le Comhairle Sláinte Poiblí agus srianta taistil   

                    ábhartha.

 

                    Féadfaidh teagascóirí nó cóitseálaithe seachtracha freastal ar an scoil le cead an bhoird  

                     bainistíochta , agus ní mór don bhord a bheith sásta go ndeachaigh na cuairteoirí sin faoi 

                    ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána, go bhfuil siad ag cloí le comhairle sláinte poiblí, gur  

                     chuir a mboird rialaithe oiliúint orthu maidir le COVID-19, agus go bhfuil plean.

Teagasc, foghlaim agus measúnú



Taithí oibre
 
Táthar ag súil go gcuirfidh scoláirí an taithí oibre i gcrích i dtimpeallacht ionaid oibre. Má tá moill ar 
rochtain ar thaithí oibre nó má tá deacrachtaí ag scoláirí maidir le teacht ar shocrúchán i gcomhair taithí 
oibre mar gheall ar COVID-19, d'fhéadfadh sé go gcaithfí eispéiris foghlama eile a chur i bhfeidhm do na 
scoláirí sin. 
 
Go hiondúil, ba cheart go mbeadh sé de chúram ar na scoláirí féin taithí oibre a iniúchadh, taighde a 
dhéanamh uirthi agus rochtain a fháil uirthi. I gcás go bhfuil deacrachtaí ag scoláirí teacht ar thaithí oibre, is 
féidir breithniú a dhéanamh ar roinnt roghanna malartacha i dtaca le socrúchán oibre, lena n-áirítear 
comhpháirtíochtaí Oideachais, Meantóireacht agus Oiliúint ar líne. 
 
I gcásanna áirithe, d'fhéadfadh sé go mbeadh sé úsáideach dá rachadh an comhordaitheoir taithí oibre i 
gcomhairle le roinn na Riachtanas Speisialta Oideachais agus le tuismitheoirí chun socrúcháin a bheadh 
oiriúnach do scoláirí leochaileacha a shainaithint.
 
                  Ba cheart go mbeadh naisc shoiléire idir taithí oibre, féinmhachnamh an scoláire agus na torthaí 
                  foghlama a bhaineann le clár na hIdirbhliana.
 
                  Nuair atá scoláirí ag obair le leanaí nó le daoine fásta leochaileacha ní mór cloí go docht leis na 
                   nósanna imeachta maidir le grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána a bhfuil breac-chuntas orthu  
                   i gCiorclán 0031/2016.
 
                   Tá sé an-tábhachtach taifid a choimeád go cúramach, maoirseacht éifeachtach a dhéanamh ar  
                    thinreamh agus ar rannpháirtíocht scoláirí sna socrúcháin oibre, lena n-áirítear aiseolas  
                    fiúntach ó fhostóirí agus ó scoláirí, chun go mbeadh rath ar an gclár.
 
Socrúchán Sóisialta i suíomhanna san earnáil dheonach nó sa phobal i dtaca leis an 
Idirbhliain.                   
               Ba cheart do scoileanna a chinntiú go ndéanfar deiseanna leordhóthanacha i gcomhair 
                 socrúchán/rannpháirtíocht shóisialta le heagraíochtaí sóisialta agus carthanachta sa phobal a chur 
                 san áireamh i gclár na hIdirbhliana.
 

Pleanáil don Taithí Oibre agus don Socrúchán Sóisialta

Cuirfidh an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) réimse de thacaíochtaí 
Idirbhliana ar fáil do chomhordaitheoirí agus do mhúinteoirí nua.

Cuirfear tús le sraith iomlán tacaíochtaí a bheidh á soláthar ag SFGM go luath i bhfómhar na bliana 
2021 Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar www pdst ie

Tacaíochtaí Breise, lena n-áirítear Forbairt Ghairmiúil Leanúnach 

Ba cheart an treoir a chomhtháthú sa chlár mar ghníomhaíocht scoile uile agus caitheamh léi mar 
chomhpháirt ar leith. Ba cheart go gcabhródh an treoir le scoláirí chun:

eolas maidir lena gcumais, lena n-ábhair shuime, lena scileanna, lena luachanna agus lena 
ngnóthachtálacha a mheas agus a léirmhíniú; 

inniúlachtaí a bhaint amach i dtaca le hiniúchadh agus pleanáil oideachais agus ghairme, agus a 
gcuid foghlama a chur i bhfeidhm ar a gcuid roghanna maidir le taithí oibre, ábhair agus conairí 
gairme; 

forbairt a dhéanamh ar eolas maidir leo féin, le daoine eile agus leis an tsochaí ina maireann siad;

forbairt a dhéanamh ar spriocanna pearsanta, sóisialta, oideachasúla agus gairme atá réalaíoch.   
iad féin a ullmhú chun roghanna feasacha a dhéanamh maidir leis na roghanna atá acu féin, e.g. sa 

bhreisoideachas agus san ardoideachas, i bprintíseachtaí nó i saol na hoibre.

 

Treoir 

https://www.education.ie/ga/Ciorcl%C3%A1in-agus-Foirmeacha/Ciorcl%C3%A1in-Gn%C3%ADomhacha/cl0031_2016_ir.pdf
https://www.pdst.ie/ga/node/4555

