
AN ROINN OIDEACHAIS  

FREAGRA AR NA TORTHAÍ DEN TUARASCÁIL CIGIREACHTA AG BREATHNÚ AR PHLEANÁIL 

GNÍOMHAÍOCHTA DEIS LE hAGHAIDH FEABHSÚCHÁIN I mBUNSCOILEANNA AGUS IN IAR-

BHUNSCOILEANNA BUNAITHE IN 78 SCOIL MEITHEAMH 2022. SCRÚDÚ Á DHÉANAMH AR 

CHAIGHDEÁN NA CEANNAIREACHTA AGUS NA BAINISTÍOCHTA AGUS AN TEAGAISC AGUS NA 

FOGHLAMA. 

Tá an doiciméad seo ag eascairt as an tuarascáil thuas a chuir an Chigireacht ar fáil. Tá scrúdú déanta 

ag Aonad um Chuimsiú Sóisialta na Roinne i gcomhar le ranngóa ábhartha eile ar na moltaí agus na 

gníomhartha comhaontaithe atá curtha le chéile lena gcur i bhfeidhm.  

Is é atá sa tuarascáil seo ná an chéad cheann de thrí cinn atá beartaithe ag Cigireacht na Roinne 

Oideachais a fhoilsiú mar chuid den athbhreithniú agus den mheastóireacht ar Chlár DEIS. Sa 

tuarascáil, tá torthaí ilchodacha curtha i láthair ó chigireachtaí maidir le réimsí tábhachtacha de 

shaol na scoile: ceannaireacht phleanáil gníomhaíochta DEIS le haghaidh feabhsúcháin scoile agus 

caighdeán an teagaisc, na foghlama agus na forbartha gairmiúla.  

Tá socruithe curtha i bhfeidhm ag an Roinn chun monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na 

ngníomhartha comhaontaithe. 

 

Moltaí atá sa tuarascáil Freagra ón Roinn/ranna eile agus gníomhaireachtaí 
– Gníomhartha curtha i gcrích, atá ar bun nó atá 
beartaithe  

 

Ceannaireacht phleanáil gníomhaíochta DEIS 

le haghaidh feabhsúcháin 

 

Bíonn tionchar dearfach ag pleanáil 

gníomhaíochta DEIS le haghaidh feabhsúcháin 

scoile ar chuid mhór gnéithe de shaol na scoile. 

Ach, tá réimsí ina bhfuil tacaíochtaí breise ag 

teastáil ó scoileanna lena chinntiú go gcuirtear 

an próiseas i bhfeidhm go daingean sna gnáth-

thimthriallta cleachtais agus pleanála laethúla 

sa scoil. 

 

 Tá leibhéal éiginnteachta fós i scoileanna 

maidir leis na spriocanna SMART a leagan 

síos, úsáid agus anailís na sonraí agus an 

mhonatóireacht agus an mheastóireacht ar 

na spriocanna atá leagtha síos. Tá treoir 

bhreise ag teastáil ó scoileanna ón tSeirbhís 

um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí 

(PDST) maidir leis na réimsí seo. Is gá 

soiléireacht bhreise a chur ar fáil maidir leis 

an idirphlé idir féinmheastóireacht scoile 

 
 
 
 
 
Bunaíodh grúpa oibre sa Roinn ina gcuimsítear na 
seirbhísí tacaíochta éagsúla (PDST, CSL, NCSE, NEPS) chun 
tabhairt faoi thorthaí agus moltaí na tuarascála seo, agus 
chun na freagraí iomchuí a aithint agus na gníomhartha a 
leagan amach le dul chun cinn a dhéanamh ar mholtaí na 
tuarascálacha. Déanfaidh an grúpa monatóireacht ar chur 
i bhfeidhm agus ar dhul chun cinn na ngníomhartha agus 
na moltaí.  
 
 
Rachaidh an Roinn i dteagmháil leis na seirbhísí 
tacaíochta chun soláthar ceardlann bhreise a eagrú nó a 
éascú (aghaidh ar aghaidh, ó chian, réamhthaifeadta agus 
ar fáil ar líne) do cheannairí scoile agus do 
chomhordaitheoirí DEIS ag díriú ar cheannaireacht an 
phróisis um pleanáil gníomhaíochta DEIS. 
 
 
 
 
 



agus pleanáil gníomhaíochta DEIS chun 

feabhsúchán scoile a chur i gcrích.  

 

 Ba chóir go mbeadh múinteoirí, príomhoidí, 

agus seirbhísí tacaíochta in ann tuiscint agus 

léirthuiscint chríochnúil a fháil ar an ngá atá 

ann cultúr a chothú ina n-úsáidtear sonraí 

níos éifeachtaí laistigh de scoileanna DEIS. 

Ba chóir tacaíocht a thabhairt do cheannairí 

scoile agus do mhúinteoirí maidir le conas a 

gcuid sonraí féin a cheistiú, spriocanna 

SMART a leagan síos atá bunaithe ar na 

sonraí agus na sonraí a bheith mar chuid de 

thimthriall leanúnach de fheabhsúchán 

scoile agus teagascach. Ba chóir cláir 

spriocdhírithe agus cláir atá dírithe ar 

thacaíochtaí forbartha gairmiúla a chur ar 

fáil chun tacú le scoileanna le go mbeidh 

siad in ann sonraí a úsáid go córasach, chun 

monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun 

cinn na ndaltaí/scoláirí agus chun an teagasc 

a oiriúnú chun freastal ar riachtanais gach 

dalta/scoláire 

 

 Ba chóir do Chigireacht na Roinne 

Oideachais leanúint ar aghaidh ag déanamh 

teagmhála le scoileanna, boird 

bhainistíochta agus le seirbhísí tacaíochta 

chun acmhainn an chórais a fhorbairt le 

tabhairt faoin bpróiseas um pleanáil 

gníomhaíochta le haghaidh feabhsúcháin i 

scoileanna DEIS agus le bheith ina bhun 

 

 

 

 Ba chóir don PDST agus don Lárionad 

Ceannaireachta Scoile líonraí scoileanna 

DEIS a éascú agus ba chóir scoileanna a 

spreagadh chun gnéithe dá gcleachtas 

éifeachtach agus dá bpleanáil 

gníomhaíochta DEIS a scaipeadh agus a 

roinnt. Ba chóir don PDST agus don CSL 

tacaíocht a thabhairt do cheannairí scoile 

chun comhchultúir a fhorbairt ina 

scoileanna, tús áite a thabhairt don 

 
 
 
 
Cuirfidh an Chigireacht tacaíochtaí ar fáil do bhraislí de 
scoileanna DEIS, lena n-áirítear boird bhainistíochta agus 
do scoileanna DEIS ar leith maidir leis an bpróiseas um 
pleanáil gníomhaíochta DEIS trína gcuairteanna 
comhairleacha agus tacaíochta ar scoileanna, trína 
ngníomhaíocht meastóireachta agus trína nuachtlitreacha 
agus ábhair eile a chuireann siad ar fáil ar 
www.schoolself-evaluation.ie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leanfaidh an Chigireacht ar aghaidh ag cur ceardlann 
eolais ar fáil do phearsanra scoileanna agus d’fhorais 
bhainistíochta maidir le torthaí na tuarascála seo agus an 
phróisis um pleanáil gníomhaíochta DEIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beidh an Roinn i dteagmháil leis an PDST agus an CSL 
chun meastóireacht a dhéanamh ar an áit ina bhféadfadh 
bunú braislí nua, nó soláthar le haghaidh tacaíochta 
breise do bhraislí (pobail chleachtais) de scoileanna DEIS 
(uirbeach – DEIS Banda 1; DEIS Banda 2 agus scoileanna 
faoin tuath ag an leibhéal bunscoile agus scoileanna DEIS 
ag an leibhéal iar-bhunscoile) cuidiú a thabhairt d’fhonn 
gnéithe den dea-chleachtas a roinnt go rialta agus chun 
na príomhtheachtaireachtaí a shoiléiriú a bhaineann le 
pleanáil gníomhaíochta DEIS le haghaidh cleachtas 

http://www.schoolself-evaluation.ie/


cheannaireacht theagascach agus tacaíocht 

a thabhairt do cheannairí scoile ina gcuid 

oibre maidir leis an gceannaireacht a athrú ó 

bhonn. Ba chóir forbairt na bhfíseán cás-

staidéir ina gcuirtear eiseamláirí de 

chleachtas éifeachtach ar fáil a fhorbairt 

ionas go mbeidh na hacmhainní ag 

scoileanna a chuidíonn leo feabhas a chur ar 

a gcleachtais. 

 

 

feabhsúcháin. Déanfar iniúchadh ar an bhféidearthacht 
maidir leis na himeachtaí seo a bheith á reáchtáil ag na 
hIonaid Oideachais. 
 
 

Tacú leis an teagasc agus leis an bhfoghlaim ar 

ardchaighdeán i scoileanna DEIS 

 

 Ba chóir leanúint ar aghaidh agus forbairt 

ghairmiúil ar ardchaighdeán a chur ar fáil do 

scoileanna DEIS faoi straitéisí 

fianaisebhunaithe agus faoi chuir chuige a 

chothaíonn feabhsúcháin sa teagasc agus 

san fhoghlaim. Ba chóir treoir ar leith don 

litearthacht agus don uimhearthacht chomh 

maith le straitéisí teagaisc cineálacha a 

cheaptar iad a bheith mar na cinn is 

éifeachtaí a cheapadh agus a roinnt le hiar-

bhunscoileanna 

 

 

 

 

 Ba chóir tacaíochtaí breise a chur ar fáil d’iar-

bhunscoileanna ina gcuid oibre chun 

timpeallachtaí scoile agus seomra ranga 

cuimsitheacha a fhorbairt. Go sonrach, ba 

chóir tacaíochtaí a bheith curtha ar fáil ag an 

gComhairle Náisiúnta um Oideachas 

Speisialta faoi conas an teagasc foirne a chur 

i bhfeidhm laistigh de sheomraí ranga 

príomhshrutha agus na modhanna is fearr a 

bheith curtha ar fáil chun tacú le difreáil na 

ndaltaí/scoláirí i réimsí ábhair éagsúla.  

 

 
 
 
  
Tá NEPS le leanúint ar aghaidh ag díriú ar forbairt 
ghairmiúil de thionscnaimh fhianaisebhunaithe a chur ar 
fáil ar nós: 

 Na Blianta Dochreidte (NEPS) 

 Cairde ar Feadh an tSaoil (NEPS) 

 Déanfar ceardlanna ar fhoilseacháin Litearthachta 
agus Uimhearthachta NEPS a éascú do scoileanna 
DEIS 

 
Beidh ceardlanna agus soláthar na dtacaíochtaí breise do 
phearsanra scoile nuacheaptha faoi na cláir 
fhianaisebhunaithe mar thosaíocht chun a chinntiú go 
mbíonn fócas scoile uile ar na hidirghabhálacha a mbeidh 
an éifeacht is mó acu orthu. 
 

 
 

 Beidh an Roinn i dteagmháil leis na seirbhísí 
tacaíochta ábhartha ionas gur féidir ceardlanna 
maidir le timpeallacht scoile chuimsitheach a 
fhorbairt, a threoraíonn an scoil chuimsitheach, a 
chur ar fáil.  
 

 

 


