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Baineann Tuarascáil an Phríomhchigire seo, ó Chigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna, leis an 
tréimhse ó mhí Eanáir 2013 go dtí mí an Iúil 2016. Tá achoimre ann ar phríomhchinntí na gcigirí agus 
iad i mbun cigireachtaí i scoileanna agus i lárionaid oideachais agus, i dtreo dheireadh na tréimhse, i 
suíomhanna luathbhlianta.

Is í an obair is tábhachtaí a bhíonn idir lámha ag cigirí ná na meastóireachtaí aonair a bhíonn á 

dhéanamh againn i suíomhanna luathbhlianta, i scoileanna agus i lárionaid oideachais. I ngach cás 
tugaimid faoi thuiscint a fháil ar an gcomhthéacs ina mbíonn múinteoirí agus cleachtóirí ag obair agus 

ina mbíonn daoine óga ag foghlaim. Is iad na príomhchuspóirí atá againn ná deachleachtas a dhearbhú, 
comhairle phraiticiúil chun feabhsaithe a sholáthar mar aon le tuairisciú go soiléir do na pobail ar a 
bhfuil na suíomhanna, na scoileanna agus na lárionaid ag freastal agus tuairisciú don phobal i gcoitinne. 
Is mian linn, agus sinn ag obair i gcomhpháirt leis na pobail seo, an fhoghlaim a fheabhsú do dhaoine 
óga. 

Is mian liom an deis seo a thapú chun buíochas a ghabháil leis an líon mór daoine aonair a rabhamar 
ag obair leo le linn na tréimhse sin – foghlaimeoirí, tuismitheoirí, cleachtóirí, múinteoirí, ceannairí 
suíomhanna, príomhoidí, baill de bhoird bhainistíochta, pátrúin agus daoine eile. Is mar thoradh ar a 
gcuid oibre agus a dtiomantas gur minic a bhíonn dea-chleachtas agus barrchleachtas le feiceáil againn, 
agus is lucháireach an ní domsa a bheith ábalta tuairisciú go dearfach ar a gcuid oibre agus ar na torthaí 
d’fhoghlaimeoirí.

Táimid tar éis réimsí don fheabhsúchán a aithint freisin sna suíomhanna, scoileanna agus lárionaid 
ar thugamar cuairt orthu. Tá gearrchuntas sa tuairisc seo ar na moltaí a rinneamar nuair a bhí 
meastóireachtaí ar bun againn. Cuirtear mórchuid den chomhairle a bhíonn againn do chleachtóirí, 
do mhúinteoirí agus do dhaoine eile i scoileanna ar fáil sna mionchomhráití, san aischothú agus le linn 
cuairteanna comhairleacha. Déanann Tuairisc an Phríomhchigire iarracht blaiseadh den chomhairle sin 
a léiriú mar aon le pátrúin chomónta agus réimsí don fheabhsúchán a aithint. Tá súil againn go mbeidh 
a leithéid úsáideach dóibh siúd uile atá gafa le soláthar agus ceannaireacht oideachais in earnálacha na 
luathbhlianta, an bhunoideachais agus an iar-bhunoideachais. Tá súil againn freisin go gcabhróidh an 
tuairisc bonn eolais a sholáthar dóibh siúd a bheidh ag obair leis na seirbhísí tacaíochta agus le forbairt 
ghairmiúil múinteoirí, agus leis an obair a bheidh idir lámha ag lucht déanta polasaí ag gach leibhéal 
den chóras oideachais. 

Harold Hislop 
Príomhchigire 

BROLLACH
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RÉAMHRÁ

Baineann Tuarascáil an Phríomhchigire seo leis an tréimhse ó mhí Eanáir 2013 go mí Iúil 2016. Le linn 
na tréimhse sin, bhí raon leathan gníomhaíochtaí idir lámha ag Cigireacht na Roinne Oideachais agus 
Scileanna amhail obair mheasúnaithe, obair thacaíochta agus obair chomhairliúcháin. Díríonn an 
tuarascáil seo go háirithe ar ár meastóireacht ar cháilíocht an oideachais i suíomhanna luathbhlianta, i 
scoileanna agus i lárionaid oideachais.  Baintear leas as na sonraí a sholáthraíonn an obair sin dúinn chun 
ár gcinntí a eisiúint agus chun gnéithe den tsoláthar, a bhfuil feabhas ag dul dóibh, a aithint. 

Cuirtear an tuarascáil seo ar fáil ina dhá chuid:

Cuid I:  An comhthéacs ina mbímid ag obair  
Tá cuid mhaith d’obair na Cigireachta dírithe ar mheasúnú a dhéanamh ar an oideachas a sholáthraítear 
d’fhoghlaimeoirí i suíomhanna éagsúla ag leibhéil luathbhlianta, bunscoile agus iar-bhunscoile. Nuair 
a bhímid ag tabhairt faoi na measúnaithe sin, déanaimid cinntí faoi cháilíocht an tsoláthair agus an 
chleachtais, agus tuiscint againn ar an gcomhthéacs ina bhfuil gach suíomh nó scoil ag feidhmiú. Ar 
an mbealach céanna, nuair a bhíonn iniúchadh á dhéanamh againn ar threochtaí agus ar phátrúin an 
tsoláthair oideachais, tá sé tábhachtach go mbímid san airdeall faoin gcomhthéacs ginearálta i gcóras 
oideachais na hÉireann.

I gCaibidil 1, déantar cur síos ar roinnt de na príomhthosca a raibh tionchar acu ar obair scoileanna le 
linn na tréimhse ó mhí Eanáir 2013 go mí Iúil 2016, nuair a bhí meastóireachtaí idir lámha againn. I 
gCaibidil 2 tugtar cur síos ginearálta ar an gCigireacht agus ar ár gcuid oibre. Tuairiscítear ar an tslí ina 
ndéanaimid measúnaithe agus obair chomhairliúcháin, agus ar na hathruithe a tháinig ar an obair sin sa 
tréimhse lena mbaineann Tuarascáil an Phríomhchigire seo.   

Cuid II: Cinntí faoi cháilíocht an tsoláthair
Cuirtear mionchuntas ar fáil anseo ar ár gcuid oibre fud fad an chórais oideachais le linn tréimhse na 
tuarascála. Léirítear ann ár gcinntí maidir le cáilíocht an teagaisc agus na foghlama, agus maidir leis an 
gceannaireacht agus an bhainistíocht a d’eascraigh as an gcigireacht a rinneamar i scoileanna agus i 
suíomhanna eile. 

Léirítear i gCaibidlí 3 go 5 na príomhchinntí ón obair chigireachta agus mheastóireachta i suíomhanna 
luathbhlianta, i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna. Sna caibidlí sin, tugtar achoimre ar 
chaighdeáin an teagaisc, na foghlama, na ceannaireachta agus na bainistíochta atá á baint amach sna 
suíomhanna éagsúla, agus léirítear iontu na háiteanna is mó a bhfuil gá le feabhsuithe. 

I gCaibidil 6, déantar cur síos ar raon gníomhartha a chuireamar i bhfeidhm le linn na tréimhse 
ó Eanáir 2013 go Iúil 2016 chun tacú leis an bhfeabhsú i scoileanna, lena n-áirítear ár dtacaíocht 
d’fhéinmheastóireacht scoile agus nósanna imeachta leantacha córasacha a chuireann ar ár gcumas a 
bheith i dteagmháil le scoileanna maidir le moltaí a eascraíonn as cigireachtaí a chur i bhfeidhm.

Lena chois sin, cuireadh dhá ‘Spotsolas’ le cuid 2, a dhíríonn ar réimsí faoi leith an tsoláthair ar a raibh ár 
n-aird dírithe go suntasach, le linn na tréimhse Eanáir 2013 - Iúil 2016: Na hEalaíona san Oideachas i 
mbunscoileanna agus cigireacht i suíomhanna nasctha le hAonaid Ardtacaíochta, Aonaid Shainchúraim 
agus Ionaid Choinneála Leanaí.

Ar deireadh, déanann caibidil 7 machnamh ar thaithí na gceithre bliana seo agus aithnítear cuid de na 
cuir chuige leathan a mbeidh gá leo chun polasaí agus dea-chleachtas oideachais a threorú ionas go 
ndéanfar an sprioc uaillmhianach a leagadh síos sa Phlean Gníomhaíochta don Oideachas 2016-2019,  
go mbeidh an córas oideachais agus oiliúna in Éirinn ar an gcóras is fearr san Eoraip laistigh den deich 
mbliana amach romhainn, a bhaint amach.

Ar fud na tuarascála seo, baintear úsáid as an focal “scoileanna” agus muid ag labhairt faoi scoileanna agus 
lárionaid oideachais agus Suíomhanna atá ceangailte le hAonaid Ardtacaíochta, Aonaid Shainchúraim agus Ionaid 
Choinneála Leanaí.

RÉAMHRÁ
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CUID I 

Déanann Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna obair mheasúnaithe agus obair 
chomhairliúcháin i réimse suíomhanna oideachais. Ina measc siúd tá bunscoileanna agus 
iarbhunscoileanna aitheanta, lárionaid oideachais ina bhfuil an Clár Ógtheagmháil ar fáil, coláistí 
talmhaíochta agus, ó dheireadh na bliana 2015, suíomhanna luathbhlianta atá rannpháirteach sa 
Chlár um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige (COLÓ). 

Sa chuid seo déantar roinnt de na treoanna agus na tosca tábhachtacha a raibh tionchar acu ar 
an gcóras oideachais in Éirinn a mheas agus, dá réir sin, an comhthéacs ina raibh scoileanna agus 
suíomhanna oideachais eile a ndéanaimid cigireacht orthu ag feidhmiú le linn na tréimhse Eanáir 
2013 - Iúil 2016. Pléitear na tosca sin laistigh de chúig chatagóir i gCaibidil 1:

• Foghlaimeoirí,	múinteoirí	agus	gairmithe	eile

• Caiteachas	ar	oideachas

• Bainistíocht	scoileanna

• An	t-eispéaras	foghlama

• Féinmheastóireacht	i	suíomhanna	luathbhlianta	agus	i	scoileanna

I gCaibidil 2 déantar cur síos ar obair na Cigireachta agus ar an gcaoi ina ndearnamar ár gcuir chuige 
i leith na cigireachta a fhorbairt chun freagairt do riachtanais dearbhaithe cáilíochta a bhí ag eascairt 
le linn na tréimhse. Tá tuiscint ar na tosca comhthéacsúla seo riachtanach chun ciall a bhaint as na 
cinntí faoi chaighdeáin i scoileanna agus i suíomhanna  eile a ndéantar cur síos orthu sna caibidlí ina 
dhiaidh sin. 

CUID I 
AN COMHTHÉACS INA MBÍMID AG OBAIR 
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CAIBIDIL 1  
PRÍOMHTHOSCA A RAIBH TIONCHAR 

ACU AR OBAIR SCOILEANNA LE LINN NA 
TRÉIMSHE EANÁIR 2013 - IÚIL 2016 

Foghlaim den scoth do chách
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1.1 RÉAMHRÁ
Tá an Chigireacht tiomanta do mheas a léiriú ar an gcomhthéacs ina bhfeidhmíonn scoileanna 
agus lárionaid oideachais. Ciallaíonn sé sin, cé go leagtar amach go soiléir na hionchais atá againn 
don cháilíocht oideachais i scoileanna, go gcuirtear san áireamh an raon tosca comhthéacsúla a 
bhféadfadh tionchar a bheith acu ar obair na múinteoirí agus na bpobal scoile.  Le linn na tréimhse 
Eanáir 2013 go dtí Iúil 2016, bhí na forbairtí suntasacha seo i measc líon mór forbairtí a raibh tionchar 
acu ar scoileanna. 

1.2  FOGHLAIMEOIRÍ, MÚINTEOIRÍ AGUS GAIRMITHE EILE 
1.2.1  An líon daltaí agus múinteoirí ag leibhéil na bunscoile agus na hiar-
bhunscoile ag méadú  
Le linn na tréimhse Eanáir 2013 go dtí Iúil 2016, tháinig méadú ar líon na ndaltaí i scoileanna in Éireann, ag 
an leibhéal bunscoile agus iarbhunscoile araon. Léirionn na figiúirí atá ar fáil gur lean líon na ndaltaí ag 
méadú ó 526,000 go os cionn 558,000 i mbunscoileanna agus ó 327,000 go os cionn 352,000 in 
iarbhunscoileanna. Táthar ag tuar go mbeidh an ráta fáis i mbunscoileanna ag a bharr in 2018 ach go 
leanfaidh an fás ar aghaidh go dtí 2024/25 ag leibhéal na hiarbhunscoile.

Cairt 1.1a agus 1.1b: Líon na ndaltaí atá cláraithe (go lánaimseartha) i scoileanna a fhaigheann cúnamh ón Roinn

Sa chomhthéacs seo, agus in aineoinn na leibhéil chaiteachais phoiblí teoranta a bhí ann ar feadh 
cuid mhór den tréimhse lena mbaineann tuarascáil seo, lean an Roinn ar aghaidh ag cur maoinithe 
ar fáil do chlár infheistíochta caipitil chun foirgnimh scoile nua a chur ar fáil, mar aon le síníthe 
móra d’fhoirgnimh i scoileanna a bhí ann cheana. I mí na Samhna 2015, d’fhógair an tAire clár 
infheistíochta caipitil nua do scoileanna idir 2016 agus 2021 chun maoiniú a sholáthar do 310 
mórthionscnaimh scoile, a chuirfidh 62,000 áit scoile buan sa bhreis ar fáil.
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Tábla 1.1:  Caiteachas ar infreastruchtúr scoileanna Eanáir 2013 - Iúil 2016

Caiteachas iomlán 

ar infreastruchtúr 

scoileannaa

Mórthionscnaimh 

atá críochnaithe

Áiteanna scoile 

buan a cuireadh ar 

fáilb

Mórthionscnaimh 

atá críochnaithe

Áiteanna scoile 

buan a cuireadh 

ar fáilb

Bunscoil Iar-Bhunscoil

2013 €361m - caitheadh 

€213m dó ar 

mhórthionscnaimh 

29, le 18 scoil nua 

san áireamh

10,192, le 8,036 

áiteanna sa bhreis

15, le 7 scoileanna 

nua san áireamh

3,575, le 2,835 

áiteanna sa bhreis

2014 €438.5m caitheadh 

€241m dó ar 

mhórthionscnaimh 

30, le 20 scoil nua 

san áireamh

12,672, le 10,292 

áiteanna sa bhreis

12, le 7 scoileanna 

nua san áireamh

5,550, le 2,600 

áiteanna sa bhreis

2015 €506.5m caitheadh 

€302.5m dó ar 

mhórthionscnaimh 

33, le 20 scoil nua 

san áireamh

9,772, le 8,148 

áiteanna sa bhreis

17, le 7 scoileanna 

nua san áireamh

6,592, le 5,257 

áiteanna sa bhreis

2016 €530m - caitheadh 

€334m dó ar 

mhórthionscnaimh

32, le 20 scoil nua 

san áireamh

10,726, le 9,550 

áiteanna sa bhreis

18, le 10 scoileanna 

nua san áireamh

9,310, le 5,740 

áiteanna sa bhreis

(a) Clúdaítear gach cuid den chlár caipitil do scoileanna sa chaiteachas iomlán (mórthionscnaimh, scéim um choiríocht bhreise, scéimeanna 
oibreacha samhraidh agus obair phráinneach, le trealamh agus troscán, le deontas do bhunscoileanna chun mionobair a chur i gcrích, 
suíomhanna a fháil srl).

(b) Níl áiteanna scoile a soláthraíodh faoin Scéim um Choiríocht Bhreise ná faoin Togra um Ionadú Foirgneamh Réamhdhéanta san áireamh 
(21,948 áiteanna bunscoile; 3,983 áiteanna iar-bhunscoile le linn na tréimhse atá i gceist)

1.2.2  Meadú ar líon na bhfoirne i scoileanna  
Tháinig meadú ar líon na múinteoirí le 2,238 múinteoirí sa bhreis fostaithe i scoileanna ó 
foilsíodh Tuarascáil an Phríomhchigire, in 2013, an tuarascáil is déanaí. Tháinig meadú freisin ar 
líon na gCuntóirí Riachtanais Speisialta (CRSanna) a bhí ag obair i scoileanna le linn na tréimhse 
seo, ag méadú ó 10,669 i 2013/2014 go 11,924 i 2015/2016.

Tábla 1.2: Líon múinteoirí agus cúntóirí riachtanais spesialta (coibhéisí lánaimseartha) i scoileanna le maoiniú ón Roinn

Bliain 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Múinteoirí Bunscoile 32,828 33,613  34,576

Múinteoirí Iar-bhunscoile 25,626 26,174  26,804

Cúntóirí Riachtanais Speisialta 10,669 11,175  11,924

Tháinig méadú ar líon na múinteoirí chun freastal go príomha ar líon na ndaltaí a bhí ag méadú 
agus dá réir sin níor léir do scoileanna ach feabhas beag ar an gcóimheas daltaí-múinteoirí1 le linn 
tréimhse na tuarascála seo. Bhí titim bheag ann i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna in 
2014/2015 ó 16.4 agus 14.3 go 16.2 agus 13.9, faoi seach. 

1 Déantar an cóimheas dalta-múinteora ag an leibhéal bunscoile a ríomh trí mhóriomlán na ndaltaí atá cláraithe i ngach bunscoil ar an 30 Meán 
Fómhair d’aon bhliain, a roinnt ar líon na bpost (múinteoirí agus múinteoirí cúnta) i Meitheamh na bliana ina dhiaidh sin. Ag an leibhéal 
iar-bhunscoile, déantar an cóimheas dalta/múinteora a mheas trí mhóriomlán na ndaltaí atá cláraithe i ngach iar-bhunscoil ar an 30 Meán 
Fómhair d’aon bhliain acadúil, a roinnt ar líon na bpost (múinteoirí agus múinteoirí cúnta) sa bhliain chéanna.
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D’fhoilsigh an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (an OECD) a heagrán is 
déanaí de Education at a Glance (EAG)  i mí Mheán Fómhair 2017. Is ar an scoilbhliain 2014/2015 
atá na sonraí tuairiscithe. Léirigh an doiciméad, ainneoin an fheabhsaithe bhig sin, nach bhfuil 
cóimheasanna dalta/múinteora na hÉireann fós chomh maith le cóimheasanna tíortha Eorpacha agus 
OECD.

Tábla 1.3:  Cóimheas Dalta-Múinteora agus líon na ranganna ar an meán i mbunscoileanna agus in iar-

bhunscoileana in 2014/2015

2014-2015

Bunscoileanna Iar-bhunscoileanna

Cóimheas  

Dalta-Múinteora

Líon ranga  ar an 

meán

Cóimheas  

Dalta-Múinteora

Líon ranga ar an 

meán2

Éire 16 25 14 -

Meán OECD 15 21 13 23

Meán AE 22 14 20 12 21

Tosaíocht (OECD) 12ú  is airde as 32  5ú is airde as 31  9ú is airde as 29 -

2

1.2.3  D’fhás an líon leanaí a bhain leas as an gCúram agus Oideachas Luath-
Óige (COLÓ) Stát-sholáthraithe 

Le bunú an chláir COLÓ in 2009, bhí rochtain ag gach duine den chéad uair ar chúram agus 
oideachas luath-óige Stát-sholáthraithe. Athrú suntasach a bhí anseo do chóras oideachais na 
hÉireann. Tugann an polasaí seo aitheantas do thábhachtach na chéad bhlianta i saol an pháiste 

dá bhfoghlaim agus dá bhforbairt shóisialta níos déanaí agus cinntíonn an polasaí an fáil céanna 
ar an oideachas luathbhlianta ag  gach leanbh. 

Tábla 1.4:       Rannpháirtíocht sa Chlár Cúram agus Oideachas Luath-Óige (COLÓ)

An Bliain

Cúram agus Oideachas Luath-Óige

Ionaida
Cailíní Buachaillí

IOMLÁIN
Aois 3 Aois 4  Aois 5  Aois 3 Aois 4 Aois 5

2013/2014b 4,259 14,010 17,941 50 13,800 23,165 85 69,051

2014/2015 4,371 11,754 19,408 - 11,430 20,512 - 63,104

2015/2016 4,431 15,123 20,865 - 15,435 22,429 - 73,852

a:Ionaid atá cláraithe le TUSLA, an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach
b: Seisiún COLÓ do 3 uair an chloig 30 nóiméad nó níos lú in aghaidh an lae

Le linn na tréimhse Eanáir 2013 - Iúil 2016, tháinig meadú ar líon na leanaí a bhain leas as an scéim 
agus bhain an méadú seo, i bpáirt, le fás i ndaonra na leanaí idir trí agus cúig bliana d’aois agus, i 
bpáirt, le níos mó daoine a bheith ag baint leasa as an scéim. Soláthraítear an cúram luath-óige seo 
i dtimpeallachtaí éagsúla. Tá an earnáil phríobháideach, pobail éagsúla agus an earnáil dheonach 
páirteach i naíolanna, réamhscoileanna, naíonraí (réamh-scoileanna lán-Ghaeilge), grúpaí súgartha 
agus seirbhísí cúraim lae.

Sa tréimhse lena mbaineann an tuarascáil seo, dhírigh tionscnaimh pholasaithe poiblí in oideachas 
agus cúram luath-óige go mór ar cháilíocht an chleachtais mar atá a neartú agus a ardú sa raon 

2  Ní féidir figiúr beacht a ríomh go héasca do líon na ranganna sna hiar-bhunscoileanna ar an meán mar bíonn éagsúlacht mhór ann sna 
huimhreacha daltaí a bhíonn i láthair ó rang go rang ag brath ar na hábhair éagsúla a roghnaíonn daltaí ag na leibhéil siollabais éagsúla
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leathan suíomhanna atá i gceist. Sholáthraigh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, le tacaíocht ón 
Roinn Oideachais agus Scileanna agus réimse leathan páirtithe leasmhara in earnáil na luathbhlianta, 
líon tograí chun caighdéan an tsoláthair sna luathbhlianta a fheabhsú san earnáil sin. I measc na 
dtograí sin, bunaíodh Cigireacht dírithe ar Oideachas sna Luathbhlianta faoi stiúir Chigireacht 
na Roinne Oideachais agus Scileanna. Tá tuilleadh faisnéise maidir leis an gCigireacht sin ar fáil i 
gCaibidil 3. 

1.2.4  Caitheann múinteoirí in Éirinn níos mó ama ag teagasc ná múinteoirí i 
dtíortha eile 

Léiríonn faisnéis chomparáideach OECD maidir le ham teagaisc3 mar a thaispéantar i dtábla 1.5 thíos, 
go bhfuil an t-am teagaisc glan in Éirinn os cionn mheán an OECD ag leibheál na bunscoile agus i 
mblianta tosaigh na hiar-bhunscoile, araon. Is cás neamhghnách é cás na hÉireann sa tslí ina ndéantar 
am teagaisc na múinteoirí a ríomh bunaithe ar an am a chaitear ag teagasc sa seomra ranga amháin. 
Ní bhíonn tascanna eile a bhfuil baint acu leis an teagasc (amhail pleanáil, measúnú a dhéanamh 
ar obair dhaltaí) agus a bhaineann leis an ngairm, curtha san áireamh. Go hidirnáisiúnta, áfach, 
cuimsíonn conarthaí múinteoirí i go leor tíortha OECD am teagmhála laistigh den seomra ranga 
agus bíonn iomlán an ama oibre reachtúla do mhúinteoirí i bhfad níos faide ná an t-am teagaisc 
éigeantach.  Mar thoradh air sin, is cosúil go bhfuil achar ama oibre na múinteoirí in Éirinn i measc na 
gcinn is giorra san OECD ag leibhéal na bunscoile agus na hiar-bhunscoile araon.

Tábla 1.5: Sonraí maidir le ham oibre na múinteoirí - comparáid le tíortha OECD agus AE22

2014/2015

Éire Meán OECD Meán AE22 Éire Meán OECD Meán AE22

Bunscoil Iar-bhunscoil*

Méid seachtainí teagaisc 37 38 37 33 38 37

Méid laethanta teagaisc 183 183 180 167 182 178

Am teagaisc glan (uaireanta 

an chloig)
915 799 767 735 721 668

Am oibre riachtanach ar scoil 

(uaireanta an chloig)
1,073 1,144 1,067 768 1,125 1,033

Iomlán an ama oibre 

reachtúla (uaireanta an 

chloig)

n/a 1,612 1,557 n/a 1,636 1,593

* Ní áirítear ach an tréimhse riachtanach ag leibhéal na hiar-bhunscoile.

Cuireann múinteoirí in Éirinn le heispéiris foghlama a ndaltaí leis an am suntasach a chaitheann 
siad go minic ar cheachtanna a phleanáil agus ar mheasúnú a dhéanamh ar obair dhaltaí, agus níl 
aitheantas do go leor do seo faoi láthair, mar a léiríonn tábla 1.5 thuas. Anuas air sin, caitear am 
ag leibheál na scoile ar phleanáil curaclaim, féin-mheasúnú scoile agus gníomhaíochtaí feabhais, 
agus ar chruinnithe foirne agus cruinnithe le tuismitheoirí, lasmuigh den lá scoile. Léiríonn taighde 
a rinneadh i go leor tíortha go dtagann feabhas ar fhoghlaim daltaí nuair a oibríonn múinteoirí 
go dlúth agus go suntasach as lámha a chéile, agus go háirthe nuair a chaitheann siad am i mbun 
athbhreithnithe agus i mbun pleanála chun feabhais sna modhanna a bhíonn in úsáid acu agus sna 
torthaí a chuireann siad ar chumas daltaí a bhaint amach. Is rud maith é, mar sin, go n-aithnítear 
agus go soláthraítear, leis na forbairtí nua don tSraith Shóisearach, am don chomhoibriú gairmiúil sin 

3 OECD (2017) Education At a Glance https://www.education.ie/en/Publications/Statistics/International-Statistical-Reports/education-at-a-glance-
oecd-indicators-2017-briefing-note.pdf
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laistigh d’uaireanta conraithe na múinteoirí. Soláthraíonn an t-aguisín d’Athchóiriú na Sraithe Sóisearaí: 
Comhráiteas maidir le Prionsabail agus Cur i bhFeidhm,4 a aontaíodh idir ceardchumainn mhúinteoirí 
ag leibhéal na hiar-bhunscoile agus an Roinn Oideachais agus Scileanna i Meitheamh 2015, fiche is a 
dó uaireanta an chloig in aghaidh na bliana d’am gairmiúil chun tacú le cur i bhfeidhm na leasuithe 
don tSraith Shóisearach.5  Is aitheantas praiticiúil é seo ar an luach atá ar an gcomhoibriú gairmiúil i 
scoileanna chun tacú leis an teagasc, leis an bhfoghlaim agus le cleachtais mheastóireachta.

1.3  CAITEACHAS OIDEACHAIS
1.3.1  Tá móriomlán an chaiteachais ar oideachas na luathbhlianta, na bunscoile 

agus na hiar-bhunscoile ag meadú i gcónaí 
De réir mar a lean Rialtas na hÉireann ag déileáil le torthaí na gearchéime eacnamaí, tháinig meadú 
ar chaiteachas oideachas bunscoile agus iar-bunscoile sa tréimhse idir 2013 agus 2016. Tharla sé sin ag 
am inár tháinig fás suntasach ar líon na ndaltaí sa chóras oideachais, ag leibhéal na bunscoile ach go 
háirithe, agus ag am a raibh éilimh mhéadaithe ar acmhainní teagaisc breise do leanaí le riachtanais 
speisialta oideachais. 

Tábla 1.6: Caiteachas ar oideachas Eanáir 2013 - Iúil 2016 (Níl DEIS ná an tOideachas Speisialta san áireamh)

2013

€m

2014

€m

2015

€m

2016

€m

Bunscoil Reatha 3,263 3,268 3,450 3,450

Caipitil 239 282 287 297

Iomlán 3,502 3,550 3,737 3,747

Iar-Bhunscoil Reatha 2,992 3,021 3,093 3,109

Caipitil 128 192 247 321

Iomlán 3,120 3,213 3,340 3,430

Móriomlán 6,622 6,763 7,077 7,177

Chuaigh cuid mhaith den chaiteachas breise ar earcú múinteoirí breise agus ar athbhunú pá 
d’fhostaithe san earnáil oideachais. Ciallaíonn sé sin nach raibh maoiniú breise ar fáil do chostais 
reatha eile. Mar shampla, níor athbhunaíodh deontais chaipitíochta a íocadh le scoileanna, deontais a 
laghdaíodh go suntasach le linn na géarchéime eacnamaíochta. Tá sé ráite ag údárais bhainistíochta 
scoile go gcruthaíonn an leibhéal maoinithe caipitil a sholáthraítear dúshlán do scoileanna a 
gcostais laethúla a íoc (amhail téamh, leictreachas, obair chothabhála, árachas, acmhainní teagaisc a 
cheannach). Tuariscíonn siad go mbraitheann scoileanna go mór ar charthanacht tuismitheoirí agus 
ar iarrachtaí tiomsaithe airgid chun bearnaí ina mbuiséid a líonadh. Níl aon athrú tagtha ar chúrsaí 
maoinithe caipitíochta do scoileanna ó foilsíodh Tuarascáil an Phríomhchigire, in 2013, an tuarascáil is 
déanaí. 

Nuair a dhéantar comparáid idir caiteachas ar oideachas in Éirinn agus caiteachas ar oideachas i 
dtíortha eile, is léir gur fhan an caiteachas ar an oideachas mar chéatadán den Olltargacht Intíre (OTI) 
ag an meán OECD nó thart faoin meán sin go deireadh 2014 sa tréimhse atá i gceist (an dáta is déanaí 
a bhfuil faisnéis idirnáisiúnta ar fáil dó). Léiríonn faisnéis ó Education at a Glance 2017 a d’fhoilsigh an 
OECD gur lean caiteachas poiblí agus príobháideach ar oideachas ag na leibhéil réamh-ardoideachas  
réamhscoil, bunscoil, iar-bhunscoil agus breisoideachas) do 3.7% d’Olltargacht Intíre (OTI) na hÉireann 

4 Ar fáil ag https://www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/Junior-Cycle-Reform-Joint-Statement-on-Principles-and-implementation.pdf  
5 Ar fáil ag https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/Curriculum-and-Syllabus/Junior-Cycle-/Junior-Cycle-Reform-Appendix-to-Joint-

Statement-on-Principles-and-Implementation.pdf
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in 2014. Tá an figiúr sin os cionn an mheáin OECD.6  Léiríonn faisnéis OECD chomh maith, go raibh an 
caiteachas poiblí ar an oideachas in Éirinn ag 12.9% in 2014, i gcomparáid le 9.1% in 2010 agus go 
raibh Éire sa 9ú háit as 35 tír ar an liosta sin in 2014.

Mar sin féin, léiríonn na sonraí atá ar fáil ón OECD, an dúshlán a bhaineann le méadú ar líon na ndaltaí 
scoile in Éirinn agus an easpa méaduithe suntasacha ar chaiteachas le linn na tréimhse go dtí 2014. 
Tháinig titim 15% ar chaiteachas ar gach dalta (bunscoile, iar-bhunscoile agus breisoideachais) ó 2010, 
agus, ag leibhéal na bunscoile in Éirinn in 2013, thit an caiteachas ar gach dalta faoin meán OECD. Is 
cosúil go mbaineann an laghdú caiteachais i leith gach dalta le méadú ar líon na ndaltaí bunscoile.

Tábla 1.7:  Caiteachas ar gach dalta* 

Bunscoileanna Iar-bhunscoileanna

Sraith Shóisearach ag an Iar-

Bhunscoil

Sraith Shinsearach ag an Iar-

Bhunscoil

2013

US$

2014

US$

2013 

US$

2014 

US$

2013

US$

2014

US$

Éire 8,002  8,007 10,773  10,518 10,840 10,837

Meán OECD 8,477  8,733  9,980  10,235 9,990 10,182

Meán AE 8,545 8,803  10,210 10,413 10,087 10,494

*Rinneadh luachanna a tuairiscíodh i ndollar Meiricéanacha (USD) a chomhshó trí phaireachtaí cumhachta ceannaigh (PPPanna). Foinse - 
Education at a Glance 2017 Tábla B1:1

1.3.2  Bhain sciar maith den chaiteachas iomlán le caiteachas ar thograí chun an 
comhionnannas a chur chun cinn 

Lean dul chun chinn an chothromais - cothromas rochtana agus torthaí araon - mar thosaíocht 
thábhachtach polasaí don chóras oideachais in Éirinn le linn na tréimhse lena mbaineann an 
tuarascáil. Lean an maoiniú ag dul i méid chun an clár gníomhaíochta Comhionannas Deiseanna a 
Sholáthar i Scoileanna (DEIS) a sholáthar, plean don ionchuimsiú oideachasúil agus chun acmhainní 
breise a sholáthar do leanaí le riachtanais speisialta oideachais, le linn na tréimhse. Bhí an méadú i 
maoiniú DEIS i gcomhréir le ráta fáis na ndaltaí scoile.  

Tábla 1.8 Caiteachas DEIS agus Oideachais Speisialta Eanáir 2013 - Iúil 2016    

Caiteachas DEIS/Riachtanais Speisialta

2013

€m

2014

€m

2015

€m

2016

€m

DEIS Iomlán 176.05 152.45 174.25 176.27

Na Luathbhlianta 7.38 7.36 7.36 6.50

Bunscoil 74.10 72.78 73.02 72.60

Iar-Bhunscoil 31.32 30.95 30.31 30.41

Clár um Chríochnú Scoile* 26.45 24.76 24.76 24.76

Clár na mBéilí Scoile** 36.80 16.60 38.80 42.00

Riachtanais Speisialta*** Iomlán 1,276 1,292 1,397 1,524

*Maoinithe ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige
**Maoinithe ag an Roinn Coimirce Sóisialaí
***Caiteachas an Chiste Oiliúna Náisiúnta san áireamh 

6 OECD (2017) Éire – Nóta Tíre - Education at a Glance 2017: OECD Indicators Foileseachán OECD, Páras, http://dx.doi.org/10.1787/eag-2017-en. 
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Ón taighde atá tarlaithe go dtí seo, feictear fianaise shoiléir go bhfuil torthaí dearfacha ag eascairt 
ón gclár DEIS maidir le míbhuntáiste oideachasúil.  Léirigh taighde a rinne an Foras Taighde ar 
Oideachas (ERC) go raibh feabhas seasmhach, ar an iomlán, i gcumas na ndaltaí sa mhatamaitic 
agus sa léitheoireacht i mbunscoileanna uirbeacha DEIS agus gur ábhar misnigh gnóthachtáil agus 
coinneáil daltaí ag leibhéal na hiar-bhunscoile, mar shampla. Léiríonn an taighde, áfach, go bhfuil 
an ghnóthachtáil fhoriomlán i scoileanna DEIS faoin meán náisiúnta i gcónaí agus, mar sin, gur 
gá tacaíocht leanúnach a sholáthar chun an dul chun cinn atá déanta a choinneáil agus a chothú. 
In 2015 agus 2016, bhí próiséas comhairliúcháin leathan idir lámha ag an Roinn faoin gclár DEIS 
chun a chinntiú go mbeidh aon soláthar idirghabhála as seo amach bunaithe ar thaithí praiticiúil 
ó mhúinteoirí, ó thuismitheoirí, ó dhaltaí agus ó eagraíochtaí neamhrialtais a bhíonn ag obair ar 
son leanaí atá faoi riosca mhíbhuntáiste oideachasúil agus ar son a dteaghlach. Mar thoradh air sin, 
cruthaíodh cur chuige nua chun scoileanna a aithint le bheith rannpháirteach sa chlár DEIS, bunaithe 
ar fhaisnéis lárnach, agus foilsíodh Plean DEIS 2017.7

In 2016, chaith an Roinn Oideachais agus Scileanna €1.5 billiún ar sholáthar tacaíochtaí breise 
oideachais do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais, 17.8% den bhuiséad oideachais in 2016. 
Leis an bhfigiúr sin, bhí soláthar do 12,990 cúntóir riachtanais speisialta (CRSanna), a raibh costas 
bliantúil €425 milliún de réir meastacháin luaite leis, san áireamh.  Bhí soláthar ann, chomh maith, 
do suas go dtí 12,500 múinteoir tacaíochta agus poist tacaíochta foghlama, a ndáiltear ar scoileanna 
faoin Múnla Ginearálta Dáilithe, nó faoin múnla don Tacaíocht Foghlama agus d’ardriachtanais 
speisialta ag leibhéal na hiar-bhunscoile. Tá an méid seo uilig, in éineacht leis an tacaíocht do leanaí 
le riachtanais speisialta íseal a dháil an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE) ar 
scoileanna, ar chostas bliantúil de réir meastacháin, de €750 milliún.

Rinneadh socraithe i leith poist bhreise múinteoireachta i scoileanna speisialta, ranganna speisialta, 
scéim iompair speisialta, teicneolaíocht tacaithe agus tacaíochtaí breise eile amhail caipitíocht bhreise 
do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais.

In 2014, rinne an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta achomhairc ar an mbealach a 
ndáiltear foinsí, CRSanna san áireamh, ar scoileannna agus d’fhoilsigh an Chomhairle múnla nua 
dar teideal Samhail Nua Molta chun Acmhainní Múinteoireachta a Leithdháileadh do Mhic Léinn, 
a leag amach bealach níos fearr chun tacaíochtaí breise don mhúinteoireacht a sholáthar. Leis an 
múnla nua, ní gá braith ar thátal riachtanas oideachais speisialta níos mó agus ina áit dírítear ar an 
riachtanas oideachais do thacaíochtaí den chineál sin sna scoileanna, seachas ar líon na múinteoirí 
nó líon na ndaltaí i scoil faoi leith. Le linn na scoilbhliana 2015/2016, cuireadh tús le tionscnamh a 
raibh seacht scoil is daichead, idir bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna, páirteach ann, chun 
féidearthacht an chórais nua a thástáil. Iarradh ar an gCigireacht feidhmiú an tionscnaimh ag an 
leibhéal scoile a mheas agus foilsíodh tuairisc ina leith in 2016.8   Cuireadh an múnla nua i bhfeidhm 
i ngach scoil i Meán Fómhair 2017. Mar thoradh air sin, le linn tréimhse na tuarascála seo, dáileadh 
múinteoirí tacaithe agus CRSnna faoin tsean-mhúnla i gcónaí. Mhéadaigh líon na CRSnna sa dá 
earnáil bliain i ndiaidh bliana, rud a léiríonn tiomantas na Roinne na tacaíochtaí don ghrúpa daltaí 
sin a choimeád.  Ag am scríofa na tuarascála seo, tá tús curtha le measúnú cuimsitheach ar scéim 
na gCúntóirí Riachtanais Speisialta. Is é cuspóir an mheasúnaithe ná an cineál rogha tacaíochta is 
oiriúnaí a aithint chun torthaí níos fearr a sholáthar do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais.

7 ROS (2017) Plean DEIS 2017 https://www.education.ie/ga/Publications/Policy-Reports/DEIS-Plan-2017.pdf
8 ROS (2016) Athbhreithniú ar an Staidéar Píolótach de Shamhail Nua chun Acmhainní Múinteoireachta a Leithdháileadh ar  Scoileanna 

Príomhshrutha chun Tacú le Daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu, ar fáil ag http://www.sess.ie/sites/default/files/inline-files/
Review_Pilot_New_Model_SEN_18.01.17.pdf
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1.4  BAINISTÍOCHT SCOILEANNA 
1.4.1  Tá dúshlán ag Boird Bhainistíochta deonacha tabhairt faoin raon cúraimí 

atá ag fás
Níor tharla aon athrú ar an iomlán ar struchtúir bhainistíochta scoile sa tréimhse lena mbaineann an 
tuarascáil. Lean na Boird Bhainistíochta, ar a bhfuill bhaill dheonacha mar ionadaithe na bpatrún, 
ceannairí scoile agus múinteoirí, tuismitheoirí agus ionadaithe pobail, ar fhormhór mór na scoileanna 
a bhainistiú. 

Bíonn freagrachtaí ríthábhachtacha ar Bhoird Bhainistíochta, in ainneoin gur boird dheonacha 
iad. Bíonn an bord freagrach as clár oideachais cuí a bheith i bhfeidhm do dhaltaí na scoile agus 
as feidhmiú éifeachtach na scoile. Déanann an bord maoirseacht ar gach gnéith de bhainistíocht 
na scoile, ar a n-airítear fostú múinteoirí agus bainstíocht ar chúrsaí airgid. Is cúnamh ríshuntasach 
d’fheidhmiú an chórais oideachais in Éirinn tiomantas na mbord tacú le scoileanna agus d’fhéadfadh 
go n-eascraíonn óna dtiomantas an dlúthchaidreamh atá idir scoileanna agus na pobail ina lena 
mbaineann siad.

Tá fianaise a léiríonn nach bhfuil sé d’acmhainn ag boird dheonacha tabhairt faoi na freagrachtaí 
casta, atá ag méadú, a bhaineann le scoil a bhainistiú sa lá atá inniu ann. Tá éilimh a eascraíonn 
ó athruithe a bhaineann le dlí na fostaíochta, le bainistiú airgid, agus le rialacháin sláinte agus 
sábháilteachta.  Cuireann an t-easpa fáis ar mhaoiniú caipitíochta brú breise ar bhoird. Mar aon leis 
sin, is gá do bhoird dóthain tacaíochta agus dúshlán a sholáthar do cheannairí scoile agus d’fhoirne 
scoile. Tuataí, seachas reiligiúnaigh, is mó a bhíonn mar chathaoirligh ar na boird bhainistíochta anois 
agus bíonn sé deacair tuataí a aimsiú  a mbíonn dóthain ama acu don raon cúraimí a ghabhann leis 
an ról, go háirithe i ngeall ar an líon mór bunscoileanna atá in Éirinn. 

Cé go bhfeidhmíonn go leor bord go héifeachtach, léiríonn fianaise go bhfuil mionlach beag  bord 
nach bhfuil ar a gcumas plé leis na dúshláin nuair a thagann tascanna agus fadhbanna casta os 
a gcomhair ar nós clár tógála a bhainistiú, gearáin a láimhseáil nó próiseáil ceisteanna maidir le 
caighdeáin agus freagrachtaí gairmiúla sa scoil. Tá fianaise ann freisin go bhfuil easpa tacaíochta 
gairmiúil cuí ar fáil i gcásanna áirithe chun cúnamh agus treoir a thabhairt do bhoird agus iad i mbun 
oibre. Mar shampla, faigheann roinnt bord amach go mbíonn scileanna áirithe agus am ag teastáil 
chun tograí móra caipitil a bhainistiú, amhail tógáil scoile nua nó síneadh a chur le foirgneamh scoile, 
agus nach mbíonn an t-am ná na scileanna cuí ar fáil go héasca i measc baill an bhoird. Ar aon dul 
leis seo, bíonn ar bhoird tuairimí dlíthiúla maidir le reachtaíocht fostaíochta a lorg go seachtrach 
minic go leor chun gearáin agus nósanna imeachta airíonacha a bhaineann tuismitheoirí, múinteoirí 
agus ceannairí scoile a phróiseáil. Is mó an seans go dtiocfaidh méadú, seachas laghdú, ar na dúshláin 
sin agus is fiú tosú ag machnamh ar conas is féidir le hathrú teacht ar bhainistíocht scoileanna ionas 
gur féidir leo freastal ar na dúshláin as seo amach, amhail bealaí chun tacaíocht theicniúil a chur ar 
fáil do bhoird nó an amhlaidh go bhféadfadh forais sheachtracha cúraimí áirithe a dhéanamh ar 
bhealach níos éifeachtaí. 

1.4.2  Athchóiriú suntasach ar struchtúr an chórais oideachais in Éirinn atá i 
mbunú na mBord Oideachais agus Oiliúna  

Tharla athchoiriú ollmhór ar earnáil an bhreisoideachais agus oiliúna in 2013 le bunú na mBord 
Oideachais agus Oiliúna (BOOnna) agus SOLAS. Achtaíodh an tAcht um Boird Oideachais agus 
Oiliúna, 2013 ar 8 Bealtaine 2013 agus cuireadh tús le gach ceann dá fhorálacha faoin 1 Iúil 2013. 
Ba í seo an fhorbairt ba mhó ar riarachán agus ar bhainistíocht scoileanna ó bunaíodh scoileanna an 
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Choiste Gairmoideachais sna 1930í agus ó soláthraíodh an t-oideachas iar-bhunscoile saor in aisce sna 
1960í. 

Cheadaigh an tAcht 16 Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOnna) nua a bhunú in ionad na 33 Coiste 
Gairmoideachais (CGOnna). Rinneadh cuid de na 33 CGOnna a bhí ann cheana a chomhnascadh, dá 
bharr. Tagann an reachtaíocht nua, a dhéanann an soláthar rialachais a leasú agus a thabhairt suas 
chun dáta agus a dhéanann sainmhíniú ar fheidhmeanna na mbord chun athruithe róil na CGOnna 
thar na mblianta a léiriú ar bhealach níos fearr, in áit na naoi nAchtanna Gairmoideachais a bhí ann 
roimhe sin le haon phíosa reachtaíochta amháin. I ndiaidh achtaithe an Achta um Bhreisoideachais 
agus Oiliúna, 2013, bunaíodh SOLAS i nDeireadh Fómhair 2013 chun comhordú straitéiseach agus 
maoiniú a chur ar fáil d’earnáil an bhreisoideachais agus oiliúna. 

Tá aon trian d’iar-bhunscoileanna na tíre faoi bhainistíocht BOOnna agus tá BOOnna mar phátrúin ar 
269 scoileanna. Faoi láthair tá dhá Phobalscoil Náisiúnta déag faoi phátrúnacht BOO freisin. 

1.4.3  Rinneadh dul chun cinn chun éagsúlacht bhreise ar phátrúnacht 
scoileanna a sholáthar  

Mhol tuairisc ón ngrúpa comhairleach don Fhóram ar Phátrúnacht agus Iolrachas in Earnáil an 
Bhunoideachais, a foilisíodh in Aibreán 2012, céimeanna chun go gcinnteofaí líon agus réimse 
leathan go leor bunscoileanna chun freastal ar gach cineál creidimh agus orthu siúd gan aon 
chreideamh. Tá an Roinn ag obair ar bhonn leanúnach leis na forais phátrúnachta chun cinntí 
na tuairisce a chur i bhfeidhm. Foilsíodh tuairisc ar an dul chun cinn atá déanta maidir leis na 
cinntí a moladh i dtuairisc an Fhóraim in 2014.9  Rinneadh suirbhéanna in 2013 mar chuid de 
chur i bhfeidhm na moltaí a bhí i dtuairisc an Fhóraim, chun a fháil amach cén éileamh a bhí ann 
do níos mó éagsúlachta sa phátrúnacht i gceantair ina raibh dlús daonra sách seasmhach agus 
ina raibh caolsheans go mbunófaí scoileanna nua ar feadh roinnt blianta i ngeall ar chúiseanna 
déimeagrafacha.

Idir 2013 agus 2016, osclaíodh deich scoil nua, a bhfuil éiteas ilchreidmheach acu go léir, laistigh den 
phróiseas dífheistithe pátrúnachta. Tá Oideachas le Chéile (Educate Together) ina phátrún ar naoi 
scoileanna agus tá an Foras Pátrúnachta ina phátrún ar Ghaelscoil amháin, a osclaíodh in 2015.

Is ó na forais a dhéanann ionadaíocht ar an oideachas trí mheán na Gaeilge a thagann an cáineadh 
is láidre maidir le próisis chun scoileanna nua a bhunú agus chun scoileanna atá ann cheana a 
dhífheistiú. Cé gur bunaíodh Gaelscoileanna agus Gaelcholáistí nua le linn tréimhse na tuairisce, tá sé 
ráite ag forais a bhfuil baint acu leis an earnáil oideachais lán-Ghaeilge go bhfuil cur i bhfeidhm na 
nósanna imeachta reatha ina chonstaic ar an nGaeloideachas a scaipeadh agus a chur ar fáil timpeall 
na tíre. 

Léirítear tiomantas an Rialtais i leith roghanna tuisimitheoirí a láidriú agus éagsúlacht níos mó 
a sholáthar i n-ár gcóras oideachais sa Chlár um Rialtas Comhpháirteach, a foilsíodh in 2016. Go 
sonrach, tugtar gealltanas sa chlár go méadófar líon na scoileanna neamhcreidmheacha agus 
ilchreidmheacha d’fhonn 400 a bhaint amach faoi 2030. Tá sé níos éasca éagsúlacht phátrúnachta 
níos fearr a sholáthar i gceantair ina bhfuil bunús ann cheana do bhunadh scoileanna nua i ngeall ar 
mhéadaithe daonra. Nuair a aithnítear go bhfuil gá le scoil nua, cuirtear tús le próiseas chun ceadú 
do phátrúin éagsúla bheith san áireamh agus pátrún na scoile nua á mheas. Ó cuireadh i bhfeidhm 
na socruithe reatha maidir le scoileanna nua a bhunú in 2011, bunaíodh 31 bunscoileanna nua agus 
36 iar-bhunscoileanna nua. Is scoileanna ilchreidmheacha nó neamhchreidmheacha iad 30, nó 97%, 
de na 31 bunscoileanna a bunaíodh, agus is scoil idir-chreidmheach ceann amháin acu.  Tá éiteas 
ilchreidmheach ag 31, nó 86%, de na hiar-bhunscoileanna nua, tá éiteas Caitliceach ag ceithre cinn 
agus tá éiteas Eaglais na hÉireann ag ceann amháin.

9 An Fóram um Pátrúnacht agus Iolrachas san Earnáil Bunscoile: Dul Chun Cinn go Nuige seo agus Treoracha don Todhchaí (2014) 
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1.4.4  Tionchar an choisc earcaíochta ar phoist fhreagrachta á bhraith ag 
scoileanna i gcónaí

Sa tuarascáil is déanaí a d’fhoilsigh an Príomhchigire in 2013 tugadh faoi deara an líon ard 
príomhoidí agus múinteoirí a bhfuil saintaithí acu agus a chuaigh ar scor faoi scéimeanna spreagtha 
a tugadh isteach in 2012-2013. Tugadh faoi deara an gá le deiseanna forbartha gairmiúla cuí 
do cheannairí scoile reatha agus dóibh siúd ar mian leo bheith sa ról sin sa todhchaí. Cé nach 
bhfuil an luas céanna faoin líon daoine atá ag dul ar scor, is fíor a rá go bhfuil líon suntasach 
príomhoidí nuacheaptha ag leibhéil na bunscoile agus na hiar-bhunscoile, araon. Le bunú an 
Lárionaid Ceannaireachta Scoile in 2015, aithníodh tábhacht na tacaíochta gairmiúla d’fhorbairt 
agus d’fheabhsú na ceannaireachta i scoileanna agus fáiltítear roimh an bhforbairt seo sa chóras 
oideachais. Beidh cúramaí ag an Lárionad ar gach gné de chontanam na forbartha ceannaireachta, 
ó oiliúint do dhaoine ar mian leo bheith ina gceannairí scoileanna go hinsealbhú príomhoidí 
nuacheaptha. Beidh an Lárionad freagrach freisin as forbairt ghairmiúil leanúnach a mhaoirsiú le 
linn gairme an cheannaire scoile. Thacaigh an Chigireacht le forbairt an Lárionaid agus tá catagóirí, 
caighdeáin agus ráitis dea-chleachtais forbartha againn i leith féin-mheasúnaithe na ceannaireachta 
agus na bainistíochta scoile.10 

Tá tionchar an choisc earcaíochta ar phoist fhreagrachta, a tugadh isteach mar cheann de na bearta 
coigilteas costais le linn na géarchéime eacnamaíochta, fós á bhraith ag scoileanna. Mhéadaigh méid 
oibre na bpríomhoidí agus na leas-phríomhoidí, i go leor cásanna, mar bhí líon íslithe múinteoirí 
ann a bhí ag glacadh le freagrachtaí bainistíochta íoctha. Rinne forais ionadaíocha amhail Cumann 
Náisiúnta na bPríomhoidí (NAPD) ag leibhéal na hiar-bhunscoile agus Líonra Príomhoidí Bunscoile 
na hÉireann (IPPN) iarrachtaí leanúnacha chun aird a tharraingt ar an laghdú solúbthachta agus 
ábaltachta atá anois ann chun réimse curaimí gairmiúla a chur i gcrích. Cé gur tháinig feabhas áirithe 
ar chúrsaí maidir le ceapacháin leas-phríomhoidí i scoileanna níos mó, agus go soláthraíonn cinntí 
a fograíodh mar chuid de Bhuiséid 2016 agus 2017 acmhainní sonracha i leith ceapacháin leas-
phríomhoidí lánaimseartha nó páirtaimseartha in iar-bhunscoileanna, bhí go leor scoileanna fós ag 
feidhmiú le foirne méanbhainistíochta a bhí an-laghdaithe le linn tréimhse na tuarascála seo.

Dhearbhaigh an Roinn go bhfuil sí tiomanta d’athchur na bpost meánbhainistíochta agus d’oibrigh sí 
leis na comhpháirtithe chun structúir reatha bainistíochta inscoile a mheas. Léirigh fianaise 
ón gcigireacht go minic nach raibh réimse na dtascanna a bhain le poist freagrachta roimhe seo 
oiriúnach do riachtanais athraitheacha scoileanna agus nár chabhraigh siad chun leordhóthain 
tacaíochta a sholáthar do phríomhoidí scoile. Mar sin de, is rud an-mhaith é gur úsáideadh creat na 
réimsí agus na gcaighdeán, a d’fhorbair an Chigireacht, agus a foilsíodh in Ag Breathnú ar ár Scoil 
Againne 2016 chun tacú leis na cainteanna idir an Roinn agus comhpháirtithe oideachais maidir le 
hathchóiriú agus le hathbhunú na bpost meánbhainistíochta i scoileanna.   Agus an tuarascáil seo á 
cur le chéile, d’fhoráil Buiséad 2017 tús a chur le hathbhunú na bpost meánbhainistíochta in earnáil 
na bunscoile agus na hiar-bhunscoile araon, le héifeacht ón scoilbhliain 2017/18 ar aghaidh. Is é is 
aidhm le hathbhunú na bpost, go bhforbrófar bainistíocht dháilte i scoileanna agus go ndéanfaidh sé 
athleagan ar réimse na bhfreagrachtaí a bhaineann le poist mheánbhainistíochta chun a chinntiú go 
ndéantar freastal ar éilimh na scoileanna atá i mbun forbartha. Ina measc beidh róil cheannaireachta 
maidir leis an gcuraclaim agus an bhfoghlaim: folláine na ndaltaí agus feabhas scoile.

10 ROS (2016) Ag Breathnú ar an Scoil Againne (Looking at Our School) 2016: Creat Cáilíochta https://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuairisc%C3%AD-
Cigireachta-Foilseach%C3%A1in/Tuarasc%C3%A1lacha-Treoirl%C3%ADnte-Meast%C3%B3ireachta/Ag-Breathnu-ar-an-Scoil-Againne-2016-Creat-Cailiochta-do-
Bhunscoileanna.pdf nsert Irish URL https://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuairisc%C3%AD-Cigireachta-Foilseach%C3%A1in/Tuarasc%C3%A1lacha-Treoirl%C3%
ADnte-Meast%C3%B3ireachta/Ag-Breathnu-ar-an-Scoil-Againne-2016-Creat-Cailiochta-do-Bhunscoileanna.pdf  
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1.4.5  D’fhoilsigh an Roinn páipéar comhairliúcháin maidir le neamhspleáchas 
scoile

Maidir le ceist níos fadtéarmaí, sa tréimhse sin rinneadh iarrachta den chéad uair riamh tús a chur 
le nádúr na gcaidrimh rialachais a chuireann taca faoin gcóras oideachais in Éirinn a phlé. I Nollaig 
2015, d’fhoilsigh an Roinn Oideachais agus Scileanna páipéar taighde iomlánach agus páipéar 
comhairliúcháin maidir le ceist neamhspleáchais na mbunscoileanna agus na hiar-bhunscoileanna 
Stát-mhaoinithe in Éirinn a chur chun cinn. Sholáthraigh na páipéir, a ullmhaíodh mar fhreagra 
ar roinnt gealltanas a tugadh i gClár an Rialtais 2011, athbhreithniú ar thaighde idirnáisiúnta ar 
an gceist sin agus leagtar amach roinnt roghanna chun neamhspleáchas scoileanna a mhéadú i 
gcomhthéacs Éireannach. Rinne na páipéir an neamhspleáchas a mheas faoi na trí mhórchatagóir a 
leanas: Rialachas, bainistíocht agus éiteas; curaclam, oideolaíocht agus measúnú; agus buiséid agus 
maoiniú.

Níor thug na páipéir faoin gceist cé acu an cuí nó nach cuí neamhspleáchas méadaithe i ngach ceann 
de na trí chatagóir sin; mar sin féin, rinneadh scrúdú ar an méid neamhspleáchais a bhí ag scoileanna, 
buntáistí an neamhspleáchais méadaithe sna trí chatagóir, agus an chaoi ina bhféadfaí tógáil ar an 
méid sin. 

Ní raibh aon mholadh sna páipéir go n-athrófaí na bunstruchtúir a rialaíonn formhór na 
scoileanna: glacadh leis gur scoileanna Stát-mhaoinithe iad seachas scoileanna Stát-rialaithe, agus 
go leanfadh boird bhainistíochta á bhfeidhmiú ar son phátrúin na scoile (bunaitheoir na scoile nó 
comharba na chéadbhunaitheoirí, de ghnáth). Bhí sé suimiúil gur ghlac breithiúnas chúirteanna an 
AE in O’Keefe v. an tAire Oideachais, leis na struchtúir bhainistíochta reatha i gcóras na hÉireann 
mar rud seasmhach. Rialaigh an breithiúnas, áfach, má bhí oideachas poiblí á sholáthar ag an Stát 
trí leas a bhaint as institiúidí príobháideacha amhail scoileanna atá faoi réir pátrúin (creidmheach 
nó neamhchreidmheach), go raibh an Stát freagrach as a chinntiú go bhfuil an soláthar sin maith 
go leor.

Níor foilsíodh an anailís a rinneadh ar na freagraí a fuair an Roinn mar thoradh ar an bpáipéar 
comhairliúchán faoi neamhspleáchas scoile go dtí seo. Mar sin féin, cé gur léirigh go leor freagraí 
tacaíocht do neamhspleáchas na scoileanna maidir le ceisteanna éitis, curaclaim agus oideolaíochta, 
cháin go leor freagraí an smaoineamh go dtabharfaí neamhspleáchas méadaithe do scoileanna 
maidir le réimsí amhail buiséad agus maoiniú. Cháin go leor freagraí go leagfaí cúramaí breise 
ar scoileanna gan na hacmhainní airgeadais cuí a bheith i bhfeidhm chun freagrachtaí reatha a 
láimhseáil, gan trácht ar fhreagrachtaí breise. 

Agus an tuarascáil seo á cur le chéile, ní dhearnadh aon chinntí foirmiúla chun na moltaí i leith 
níos mó neamhspleáchais a bhí sa pháipéar a chur chun cinn. Mar sin féin, léirigh gnéithe de roinnt 
tionscnamh polasaí na smaointe a scrúdaíodh sa pháipéar taighde. Mar shampla, mhéadaigh tabhairt 
isteach múnla dáilte nua d’acmhainní riachtanais speisialta  neamhspleachais scoileanna maidir le 
a n-acmhainní féin a dháileadh ar aon dul leis an obair atá ar bun ag an gCoiste Feabhais Scoile, a 
chuireann ar chumas scoileanna inniúlachtaí a oireann dá gcomhthéacsanna féin, a chothú.

1.5  AN T-EISPÉIREAS FOGHLAMA 
Cruthaíonn na hathruithe sciobtha agus castacht mhéadaithe an tsaoil sa lá atá inniu ann, dúshláin 
dúinn faoi na bealaí ina ndéanaimid oideachas a sholáthar. I measc na ndúshlán sin tá, mar shampla, 
foghlaim conas saol taitneamhach agus éifeachtach a chaitheamh i bpobail chuimsitheacha; 
foghlaim conas déileáil le sreabhadh tapa agus infhaighteacht faisnéise a éascaítear tríd an idirlíon 
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agus na meáin shóisialta; foghlaim conas iontaofacht, ábharthacht agus tairbhe na faisnéise sin a 
léirmhíniú agus a mheas; agus, b’fhéidir an chuid is ríthábhachtaí, foghlaim conas foghlaim le go 
mbeimid faoi rath i dtimpeallacht an-dúshlánach a bhíonn de shíor ag athrú. 

Tógadh céimeanna suntasacha chun athrú ar nádúr agus ar cháilíocht na n-eispéireas foghlama 
agus curaclaim a sholáthraítear d’fhoghlaimeoirí sna hearnálacha luathbhlianta, bunscoile agus iar-
bhunscoile, a chur chun cinn. Fógraíodh cuid mhór de na hathruithe sin in An Straitéis Náisiúnta chun 
an Litearthacht agus an Uimhearthacht a Fheabhsú,11 a bhfuiltear á cur i bhfeidhm i gcónaí. Seo a 
leanas na mórthéamaí a spreag na hathruithe sin: 

• Aitheantas	go	raibh	gá	le	feabhsuithe	ag	leibhéil	na	luathbhlianta,	na	bunscoile	agus	na	hiar-
bhunscoile agus go raibh gá le heispéireas na bhfoghaimeoirí ag gach ceann de na céimeanna
sin a chomhthathú níos dlúithe lena a chéile

• An	mian	na	deiseanna	is	fearr	a	chur	ar	fáil	do	leanaí	agus	do	dhaoine	óga	le	bheith
cruthaitheach agus nuálach agus gníomhach ina bhfoghlaim

• An	gá	le	cothromaíocht	níos	fearr	idir	fhoghlaim	agus	scileanna	a	bhaint	amach	agus
cleachtais mheasúnaithe níos fearr a éascú; agus

• An	tábhacht	le	tacaíocht	a	thabhairt	do	leanaí	scileanna	mothucháin	agus	tuisceana	cuí	a
fhorbairt ionas go mbeidh saol sláintiúil acu agus go mbeidh muinín acu astu féin.

Ag croílár na n-athchóirithe sin tá gealltanas chun cáilíocht an teagaisc, na foghlama agus na 
spriocanna foghlama ar fud na hearnála oideachais a fheabhsú chun freastal a dhéanamh ar 
riachtanais nua leanúnacha ár ndaltaí, an tsochaí agus an ghéilleagair.

1.5.1  Lean feidhmiú na straitéise Litearthachta agus Uimhearthachta agus 
chonacthas feabhsuithe sa litearthacht agus san uimhearthacht ag 
leibhéal na bunscoile don chéad uair le 30 bliain  

Bhí cur i bhfeidhm leanúnach na straitéise Rialtais, An Straitéis Náisiúnta chun Litearthacht agus 
Uimhearthacht a Fheabhsú i measc Leanaí agus Daoine Óga 2011-2020, mar thosaíocht oibre i 
gcónaí le linn na tréimhse atá faoi chaibidil. Chuir an polasaí tús le raon beart comhtháite chun an 
teagasc, an fhoghlaim agus measúnú litearthachta agus uimhearthachta a fheabhsú, lena n-áirítear 
athchóirithe curaclaim, athruithe ar oideachas tosaigh agus leanúnach múinteoirí, agus feabhas 
ar fhéinmheastóireacht agus ar chigireacht scoile. Thug fianaise nua le fios go raibh ag éirí leis 
an raon polasaí na scileanna tábhachtacha sin a fheabhsú. Thaispeáin faisnéis a sholáthraigh sciar 
meastóireachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta go raibh feabhsú suntasach ar ghnóthactálacha sa 
Mhatamaitic agus sa Léitheoireacht Bhéarla. 

Lérigh an Mheastóireacht Náisiúnta ar mhatamaitic agus ar litearthacht an fhianaise a ba 
thábhachtaí ó thaobh feabhsuithe sa litearthacht agus sa mhatamaitic ag leibhéal na bunscoile in 
2014. Léirigh an staidéar go bhfuil feabhas suntasach tagtha ar dhul chun cinn sa léitheoireacht 
Bhéarla agus sa Mhatamaitic i ranganna a dó agus a sé ó tharla na Meastóireachtaí Náisiúnta 
deireanach in 2009. Ba é seo an chéad uair a chonacthas feabhas suntasach sna measúnaithe seo le 
os cionn tríocha bliain anuas. Léirigh an staidéar freisin, go raibh laghdú ar sciar na ndaltaí a bhain 
torthaí níos ísle amach agus méadú ar sciar na ndaltaí a bhain torthaí níos airde amach  sa dá ábhar.

Dearbhaíodh na torthaí an-dearfacha sin le linn meastóireachta idirnáisiúnta freisin. Is staidéar 

11 DES (2012) National Strategy to Improve Literacy and Numeracy among Children and Young People 2011-2020 ar fáil ag  
https://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/lit_num_strategy_full.pdf
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idirnáisiúnta ar scileanna léitheoireachta agus eolaíochta daltaí bunscoile i rang a ceathair agus 
daltaí iar-bhunscoile sa dara bliain é Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS). 
Foilsíodh torthaí TIMSS 2015 i Nollaig 2016.  Léirítear iontu méadú suntasach ar chumas ár ndaltaí 
sa Mhatamaitic agus san Eolaíocht, araon, ó reachtáladh na tástálacha deireanacha in 2011.  
Chonacthas an feabhas is mó i measc na ndaltaí is laige i rang a ceathair agus sa dara bliain, araon. Sa 
dá leibhéal, léiríonn an feabhas tiomantas phobail na scoileanna d’fhorbairt leanúnach sa tsoláthar 
oideachais, lena n-áirítear forbairt de thoradh fhéin-mheasúnaithe scoile. Mar sin féin, tugann 
tuairisc TIMSS 2015 le fios go bhfuil gá le hiarrachtaí faoi leith chun cumas ár ndaltaí níos ábalta a 
fheabhsú ag leibhéil na bunscoile agus na hiar-bhunscoile.12  Ní mór dúinn difreáil aníos a fheabhsú 
(is é sin modhanna teagaisc, agus coincheapa agus scileanna curaclaim a athrú chun dúshláin níos 
déine  a sholáthar do dhaltaí ardchumais) agus an tuiscint a fhorbairt i measc múinteoirí go mbíonn 
tionchar ag an iomarca spléachais ar théacsleabhair agus ró-úsáide théacsleabhar, ar féidir nach 
léiríonn siad fairsinge an churaclaim, ar fhoghlaim agus ar ghnóthachtáil na ndaltaí.

Ag leibhéal na hiar-bhunscoile, foilsíodh in 2016 torthaí an Chláir Mheastóireachta Daltaí 
Idirnáisiúnta (PISA), 2015, a bhfuil torthaí na measúnaithe eolaíochta, léitheoireachta agus 
matamaitice ag dul leo. Léiríonn na torthaí go raibh ráta léitheoireachta na hÉireann in 2015 i 
measc na rátaí is fearr sna tíortha OECD agus go raibh siad i bhfad os cionn an mheáin OECD sa 
mhatamaitic agus san eolaíocht.  Sna tástálacha sin, bhí daltaí a bhain torthaí níos lú amach in Éirinn 
níos fearr ná an meán OECD agus bhí daltaí níos cumasaí gar don meán OECD. Ní dhéanann Éire 
chomh maith leis na tíortha comparáideacha i gcás ár ndaltaí níos cumasaí. Is ábhar imní é torthaí 
na ndaltaí níos cumasaí in Éirinn sa Mhatamaitic ach ní hábhar iontais ar fad é. Is téama é i dtuairiscí 
cigireachta sa Mhatamaitic, an gá atá le dúshlán a thabhairt do dhaltaí níos cumasaí. Ba cheart do 
Chreat nua na Sraithe Sóisearaí, nuair a bheidh sé faoi lán-seoil, agus a bhéim ar mheastóireacht 
leanúnach thar gach ábhar scoile, cur le torthaí feabhsaithe na ndaltaí.

Úsáideadh an fhianaise dhearfach ó mheastóireachta náisiúnta agus idirnáisiúnta agus ó thuairiscí 
cigireachta, chun bun eolais a chur le hathbhreithniú inmheánach a rinneadh ar an Stráitéis Náisiúnta 
Litearthachta agus Uimhearthachta ar thug an Roinn faoi in 2015-2016 agus a foilsíodh in 2016.  
Thuairiscigh an t-athbhreithniú gur baineadh amach cheana féin go leor de na spriocanna a leagadh 
síos i stráitéis 2012.13 Léirítear, leis an dul chun cinn suntasach sin, an infheistíocht mhór ama agus 
iarrachtaí a rinne go leor múinteoirí agus ceannairí scoile. Mhol an t-athbhreithniú spriocanna nua 
níos uaillmhianaí le baint amach faoi 2020 agus rinneadh iad sin a chorprú sa Phlean Gníomhaíochta 
don Oideachas 2017. 

1.5.2  Glacadh céimeanna suntasacha chun caighdeán soláthair na luathbhlianta 
a fheabhsú

Is tréimhse ríthábhachtach í oideachas na luath-óige i bhforbairt leanaí, tréimhse ina gcuirtear síos 
bunchlochanna na foghlama don saol. Le linn na tréimhse atá faoi chaibidil, dhírígh cuid mhaith de 
na hiarrachtaí a bhain le caighdeán an tsoláthair luathbhlianta in Éirinn a fheabhsú ar an gClár 
Oideachais agus Cúraim Luath-Óige (COLÓ). Nuair a bunaíodh an scéim, sa Roinn Leanaí agus 
Gnóthaí Oige in 2010, sholáthraigh sí bliain amháin cúraim agus oideachas Luath-Óige saor in aisce 

do leanaí idir  bliana dhá mhí d’aois, agus bliana seacht  mí d’aois. Cuireadh síneadh leis an scéim in 
2015 chun ligeann do leanaí áit a bheith acu ó trí bliana d’aois go cúig bliana go leith d’aois, nó go 
dtí go dtosaíonn siad ar an mbunscoil. 

Glacann an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (RLGÓ) agus an Roinn Oideachais agus Scileanna leis 

12 Clerkin, A., Perkins, R. and R. Cunningham (2016) TIMSS 2015 in Ireland: Mathematics and science in primary and post-primary schools Dublin: 
Educational Research Centre http://www.erc.ie/wp-ontent/uploads/2016/11 /TIMSS-initial-report-FINAL.pdf

13 Straitéis Náisiúnta: Litearthacht agus Uimhearthacht don Fhoghlaim agus don Saol 2011-2020 Athbhreithniú sealadach (2017) An 
Roinn Oideachais agus Scileanna https://www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/pub_ed_interim_ review_literacy_
numeracy_2011_2020.PDF
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nach leor an soláthar ann féin, agus tá iarrachtaí suntasacha déanta chun a chinntiú go mbíonn 
soláthar ar ardchaighdeán ar fáil. 

Rinne an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnaithe (CNCM) ar iarratas ón dá Roinn, an 
Treoir Chleachtais Aistear/Síolta a fhorbairt chun fáil níos praiticiúla a bheith ag cleachtóirí ar an 
gcreat reatha curaclaim (Aistear) agus ar an gcreat cáilíochta a thagann leis (Síolta). In 2016, sheol 
an dá Roinn, i gcomhpháirt leis an CNCM, an Tionscnamh Náisiúnta Aistear/Síolta agus ceapadh beirt 
chomhordaitheoir náisiúnta chun plé leis an dá chreatlach.  In 2017, don chéad uair, baineadh triail as 
clár náisiúnta don Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) do chleachtóirí Aistear.  Tá athbhreithniú á 
dhéanamh faoi láthair ar an múnla mar chuid den phróiseas meastóireachta foriomlán.

D’oibrigh an dá Roinn le chéile ar roinnt beart chun caighdeáin don fhorbairt  ghairmiúil do 
chleachtóirí na luathbhlianta a bhunú nó a fheabhsú. Rinne an Roinn Oideachais agus Scileanna 
an tOllamh Mathias Urban agus a fhoireann ó Ollscoil Roehampton a choimisiúnú chun tabhairt 
faoi athbhreithniú polasaí agus léirbhreithniú ar litríocht an ábhair mar bhun eolais chun próifíl 
róil ghairmiúil nua a threorú don earnáil.  Threoraigh a thuairisc, a foilsíodh in Aibreán 2017, 
dréachtú crítéar agus treoirlínte do thúsoideachas fóchéime gairmiúil sna Luathbhlianta, a mbeidh 
comhairliúchán fúithi go déanach in 2017, agus a fhoilseofar go luath in 2018.  Mar aon leis 
sin, cuireann an Roinn comhairle ar fáil don RLGÓ faoi liosta na gcáilíochtaí atá aontaithe mar 
íosriachtanais reachtúla agus conartha do chaipitíocht níos airde chun gairmiúlacht na hearnála a 
spreagadh.

Rinne an RLGÓ infheistíocht shuntasach i bhforbairt ghairmiúil leanúnach cleachtóirí na 
Luathbhlianta. Soláthraíodh an méid sin le bunú Tús Níos Fearr (Better Start), seirbhís náisiúnta 
mheantóireachta agus thacaíochta d’earnáil na Luathbhlianta, agus méadaíodh ar an tacaíocht 
do choistí cúram leanaí cathrach agus contae agus ar an gcúnamh do go leor forais san earnáil 
dheonach. 

Tapaíodh deiseanna freisin maidir le rialacháin agus dearbhú cáilíochta. Thug TUSLA, an 
Ghníomhaireacht um Leanaí agus Teaghlaigh, faoi athbhreithniú ar na rialacháin ábhartha reachtúla 
agus bhunaigh sí socruithe athbhreithnithe i leith cigireachtai cláraithe agus rialaithe i suíomhanna 
Luathbhlianta. D’iarr an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige agus an tAire Oideachais agus Scileanna ar 
Chigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna tabhairt faoi chigireacht dírithe ar an oideachas i 
suíomhanna COLÓ, ar aon dul leis an socrú don dá chigireacht a úsáidtear i dTuaisceart Éireann agus 
in Albain. 

Rinne Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna foireann speisialta cigirí Luathbhlianta a 
earcú ar bhonn buan ag deireadh na bliana 2015. Baineadh triail as Cigireacht Oideachas-dírithe na 
Luathbhlianta (COL) den chéad uair go déanach in 2015 agus cuireadh tús leis an gcigireacht oifigIúil 
in Aibreán 2016. 

Feabhas a chur ar chaighdeán an tsoláthair oideachais a bhíonn mar fhócas ag na cigireachtaí a 
dhéanann Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna agus déanann na cineálacha cigireachta 
seo comhlánú ar an gcigireacht rialála a dhéanann Cigireacht Luathbhlianta TUSLA. Foilsítear tuairscí 
na gcigireachtaí oideachas-dhírithe agus cuireann siad eolas luachmhar ar fáil do thuismitheoirí 
agus do dhaoine eile mar aon le comhairle a sholáthar do chleachtóirí agus dóibh siúd atá ag plé le 
hoiliúint foirne luath-óige. Tá tuilleadh eolais ar fáil i gCaibidil 3 faoi fhorbairt COL agus tá achoimre 
ann ar ár dtorthaí ón gcéad bhabhta meastóireachtaí.

1.5.3  Tús curtha le clár athchóirithe an Churaclaim Bhunscoile
Chonacthas méid suntasach athchóirithe agus forbartha ar churaclam na bunscoile sa tréimhse Eanáir 
2013 - Iúil 2016. Foilsíodh Curaclam Teanga na Bunscoile14 ó naíonáin shóisir go rang a dó in 2015. 

14http://www.curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Language-New-Junior-infants-2nd-class?lang=ga-IE
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Baineann Curaclam Teanga na Bunscoile le gach comhthéacs scoile agus tá an-éagsúlachtaí idir é 
agus Curaclam 1999 don Bhéarla agus don Ghaeilge: is curaclam comhtháite é - tá an struchtúr agus 
na comhpháirteanna céanna ann don Bhéarla agus don Ghaeilge chun tacú le comhthathú i ngach 
réimse den dá theanga; tá sé ag teacht le prionsabail agus modheolaíochtaí Aistear: Creatchuraclam 
na Luathóige a chuireann béim ar mhodhanna a úsáid bunaithe ar shúgradh chun fhoghama; agus 
tá fócas ann ar thorthaí foghlama seachas na spriocanna foghlama atá mar fhócas i gCuraclam 
Bunscoile 1999. 

Cuireadh tús leis an obair fhorbartha do Churaclam Matamataice na Bunscoile nua i mí na Samhna 
2014. Mar aon le Curaclam Teanga na Bunscoile, beidh an Curaclam Matamaitice nua ag teacht 
le hoideolaíocht Aistear agus cuirfear i láthair torthaí foghlama leathan a thiocfaidh in ionad na 
spriocanna foghlama mar atá faoi láthair. 

1.5.4  Lean an clár athchóirithe curaclaim in iar-bhunscoileanna, ach bhí moill 
ar an gcur i bhfeidhm sa tsraith shóisearach 

Cuireadh tús le hathchóiriú suntasach sa tsraith shóisearach le foilsiú Creat don tSraith Shóisearach 
thiar sa bhliain 2012. Moladh ann cuir chuige nua maidir le curaclam agus measúnú. Bhí éagsúlacht 
sna freagraí ar an gCreat - chuir daltaí, tuismitheoirí, údaráis bhainistíochta scoile, fostóirí agus 
daoine eile fáilte mhór roimhe; ach léirigh ceardchumainn na múinteoirí amhras láidir faoin leibhéal 
athraithe a bhí molta agus faoin gcumas a bhí sa chóras chun na hathruithe a chur i bhfeidhm ar 
mheas roinnt ball gur athruithe radacacha a bhí i gceist. 

Ba thiar sa bhliain 2015, tar éis pléití bríomhara le ceardchumainn na múinteoirí, a seoladh Creat don 
tSraith Shóisearach 2015 athbhreithnithe. Athraíodh na bunmholtaí i gcomhair measúnaithe chun 
measúnú seachtrach a theorannú go géar trí Choimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS), agus thángthas 
ar chur chuige déach maidir le measúnú. Is ann do scrúduithe CSS fós, ach beidh siad giorraithe go 
suntasach agus beidh siad ar fáil, i gcás thromlach na n-ábhar, ag leibhéal comónta. Comhlánaíonn 
na scrúduithe deiridh measúnú múinteora ar fhoghlaim a gcuid scoláirí trí mheasúnuithe 
rangbhunaithe (MRB). Cruthaíonn an cur chuige sin athruithe suntasacha do chleachtas na 
múinteoirí trí dheiseanna foirmiúla a sholáthar don obair fhoirmiúil ar mheasúnú i gcomhpháirt 
le chéile ag cruinnithe Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair (AFMÁ) i scoileanna. 
Tá infheistiú suntasach déanta ag an Roinn chun ‘Am Gairmiúil’ saintiomanta, suas go 22 uair sa 
bhliain, a sholáthar den chéad uair do mhúinteoirí. Bíonn an t-am sin ar fáil do mhúinteoirí le cur ar 
a gcumas rannpháirt a ghlacadh i gcruinnithe AFMÁ agus i raon gníomhaíochtaí mar thaca leis an 
tSraith Shóisearach nua.

Is de réir a chéile a thabharfar isteach an Creat don tSraith Shóisearach ar bhonn céimnithe go dtí 
an bhliain 2022. Cuireadh tús leis le cur i bhfeidhm na sonraíochta nua don Bhéarla do gach dalta 
sa chéad bhliain i Meán Fómhair 2014. Tugadh isteach na sonraíochtaí nua don Eolaíocht agus 
don Ghnó i Meán Fómhair 2016. Leagtar amach sa Chreat clár ina soláthrófar réimse níos leithne 
deiseanna foghlama do dhaltaí, agus aitheantas don fhoghlaim sin. Den chéad uair, tá clár na sraithe 
sóisearaí ar fáil atá dírithe go sonrach ar dhaltaí a bhfuil míchumais éadroma nó measartha foghlama 
ginearálta acu. 

Laghdaítear leis an gCreat don tSraith Shóisearach 2015 líon na n-ábhar a roghnaíonn daltaí i 
gcomhair scrúduithe an CSS chuig idir ocht agus deich gcinn, chun deiseanna eile foghlama a éascú. 
Aithneofar iad sin i bPróifíl Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí nua ina n-aithneofar foghlaim thar 
réimse modhanna measúnaithe - scrúduithe CSS, MRB, gearrchúrsaí agus limistéir eile foghlama.

Tugann cur chuige déach an mheasúnaithe cothromas d’fhorlámhas reatha na scrúduithe 
deireanacha Stáit ag ceann na sraithe trí bliana le measúnuithe rangbhunaithe, a dearadh chun 
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aitheantas a thabhairt do raon níos leithne torthaí foghlama, nach féidir cuid acu a mheas trí scrúdú 
deiridh. 

Tá seirbhís tacaíochta do mhúinteoirí, seirbhís na Sraithe Sóisearaí do Mhúinteoirí (SSM), ag cur an- 
tacaíocht gairmiúil ar fáil do cheannairí scoile agus do mhúinteoirí ón mbliain 2013 i leith. D’fhás 
caiteachas na Roinne ar an tacaíocht sin bliain in aghaidh bliana chun na hábhair nua a tugadh 
isteach de réir a chéile a léiriú, agus bhí costas thart ar €2.84m sa bhliain 2016 agus ag ardú go dtí 
€5.22m sa bhliain 2017 i gceist. Níor aontaigh baill cheardchumainn amháin le forfheidhmiú an Creat 
go dtí mí Lúnasa 2017, agus níor aontaigh a mball rannpháirt a ghlacadh sa FGL (Forbairt Ghairmiúil 
Leanúnach) ábhartha. Dá bharr sin, bhí deacrachtaí sna scoileanna sa tréimhse faoi athbhreithiú, 
agus éagsúlachtaí sa taithí ag daltaí ó scoil go chéile, ag brath ar an gceardchumann a raibh a m(h)
úinteoirí ina mbaill de. Ciallaíonn an réiteach ar na saincheisteanna ábhartha go bhfuil na múinteoirí 
agus an Roinn dírithe anois ar eispéiris agus torthaí dearfacha agus saibhre a chinntiú do gach dalta 
sa tsraith shóisearach.

1.5.5  Lean forbairtí curaclaim sa tsraith shinsearach ar aghaidh
Tá doiciméad na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) “An tSraith Shinsearach 
- i dTreo na Foghlama”, a foilsíodh sa bhliain 2009,15  mar bhonn le gach forbairt reatha sa tsraith 
shinsearach. De thoradh an tsaothair chomhoibríoch idir an Roinn, CNCM, an tríú leibhéal, 
comhlachtaí múinteoireachta, lucht tionscail agus comhlachtaí ábhartha agus leasmhara eile, tá 
roinnt sonraíochtaí ábhar nua curtha i gcrích atá ag teacht den chuid is mó le sonraíochtaí curaclaim 
na sraithe sóisearaí. Áirítear leo siúd sonraíochtaí eolaíochtaí na hArdteistiméireachta (Bitheolaíocht, 
Ceimic, Fisic) agus iad siúd a bhaineann le hEolaíocht Talmhaíochta, Eacnamaíocht agus Matamaitic 
Fheidhmeach.

Tá forbairt tugtha chun críche ar dhá shonraíocht nua don Chorpoideachas mar ábhar scrúdaithe, 
agus don ábhar nua An Pholaitíocht agus an tSochaí. Is ábhar roghnach don Ardteistiméireacht é an 
dara ceann. Tugadh é isteach ar bhonn céimnithe i 41 scoileanna sa bhliain 2016, agus scrúdófar é 
den chéad uair san Ardteistiméireacht 2018. Nuair a bhíonn an chéad tréimhse curtha i gcrích, beidh 
an t-ábhar nua ar fáil do gach scoil ón mbliain 2018 ar aghaidh. Beidh Corpoideachas ar fáil mar 
ábhar ábhar Ardteistiméireachta ar bhonn céimnithe ó Mheán Fómhair 2018.

De réir mar a chuirfear Creat nua na Sraithe Sóisearaí i bhfeidhm, is léir go mbeidh gá le 
hathbhreithniú níos bunúsaí ar sholáthar an timthrialla shinsearaigh chun leanúnachas a chinntiú 
idir an dá chéim san oideachas iar-bhunscoile, gan caighdeán na sraithe sinsearaí a chur i mbaol. 
Tugadh gealltanas faoi sin sa Phlean Gníomhaíochta don Oideachas16  a seoladh sa bhliain 2016, 
i dtreo dheireadh na tréimhse lena mbaineann an tuarascáil seo. Baineann gné amháin de sin 
le forbairt scála pointí nua don Lár-Oifig Iontrála (CAO), a seoladh sa bhliain 2015, de thoradh 
na tuairisce Tacú le hAistriú Níos Fearr ón Oideachas Dara Leibhéal go dtí an tArd-Oideachas.17  
D’fhorbair na hollscoileanna, i gcomhar leis na hinstitiúidí teicneolaíochta, an scála pointí coiteann 
athbhreithnithe sin i gcomhair iontrála san ard-oideachas. Spreagadh an obair sin mar gheall ar dhé-
úsáid na hArdteistiméireachta mar scrúdú deiridh agus chun iontráil ar an tríú leibhéal a chinneadh, 
agus tar éis an tionchar a bhí aige seo ar thaithí na mac léinn a athbhreithniú. Ba iad na chéad 
mhic léinn a tháinig tríd an gcóras úr sin ná mic léinn ón gcúigiú bliain sa bhliain 2015, a rinne an 
Ardteistiméireacht sa bhliain 2017. Tá sé mar aidhm ag na hathruithe seo, i ngeall ar na bannaí 
grádaithe níos leithne, brú níos lú a chinntiú do scoláirí agus iad ag “dul sa tóir ar gach marc”. 

15 CNCM (2009) An tSraith Shinserach-i dTreo na Foghlama  http://CNCM.ie/en/Curriculum_and_AFMSssment/Post-Primary_Education/Senior_
Cycle/Curriculum-and-AFMSssment/Towards_Learning_an_overview_ of_senior_ cycle_education.html

16 ROS (2016) Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2016-2019 https://www.education.ie/en/Publications/Corporate-Reports/Strategy-Statement/
Department-of-Education-and-Skills-Strategy-Statement-2016-2019.pdf

17 An tÚdaras um Ard-Oideachas (2015) Tacú le hAistriú Níos Fearr ón Oideachas Dara Leibhéal go dtí an tArd-Oideachas http://transition.ie/
files/Supporting%20a%20Better%20Transition%20from%20Second%20Level%20to%20Higher%20Education%20-%20Implementation%20
and%20Next%20Steps_April%202015.pdf
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1.5.6  Tá fócas á dhíriú arís ar fholláine na ndaltaí
Sa tréimhse lena mbaineann an tuarascáil seo (Eanáir 2013 - Iúil 2016), tá méadú ar an imní sa tsochaí 
faoi leibhéal agus tionchar na bulaíochta, agus faoi mheabhairshláinte leanaí agus daoine óga, agus 
í dírithe ar an ról a d’fhéadfadh a bheith ag scoileanna chun cabhrú le daltaí lena scileanna chun 
teacht aniar agus déileáil le deacrachtaí a fhorbairt ionas go mbeidh siad in ann dul i ngleic níos fearr 
leis na dúshláin chasta shóisialta agus mhothúchánacha a bhaineann le saol an lae inniu. 

Bhí múinteoirí agus príomhoidí ar an eolas agus aireach i gcónaí maidir leis na freagrachtaí atá acu 
tacaíocht shóisialta, mhothúchánach agus iompraíochta a sholáthair do mhic léinn agus tá éiteas 
cúraim seanbhunaithe inár scoileanna. Tá téama na folláine le feiceáil sa churaclam ag gach leibhéal, 
lena n-áirítear na Luathbhlianta, bunscolaíocht agus iar-bhunscolaíocht. Leagtar béim sa téarmaíocht 
i gcáipéisí curaclaim ar chaidreamh idirphearsanta, agus ar thuiscint ar éifeachtúlacht, teacht aniar, 
muinín agus sonas. 

Cuireadh roinnt tacaíochtaí ar fáil chun comhairle agus treoir a sholáthar do scoileanna sa réimse 
seo. Foilsíodh Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile (2013)18 agus Folláine in Iar-
bhunscoileanna: Treoirlínte um Meabhairshláinte Dhearfach a Chur chun Cinn agus Féinmharú a 
Chosc (2013)19 na Roinne, mar aon le sraith treoirlínte do bhunscoileanna (2015).

Baineann na nósanna imeachta nua agus Ciorclán na Roinne 0045/2013 le gach bunscoil agus 
iar-bhunscoil aitheanta agus le lárionaid oideachais mar atá sainithe san Acht Oideachais 1998, a 
bhfuil leanaí faoi 18 bliain d’aois ag freastal orthu. Ní mór d’údaráis scoileanna agus do phearsana 
scoileanna cloí leis na nósanna imeachta sin agus iad ag plé le líomhaintí agus le heachtraí 
bulaíochta.

Bíonn ról ag an gCigireacht monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm polasaithe agus nósanna 
imeachta na scoileanna chun tacú le folláine na ndaltaí, agus na gníomhartha a dhéanann scoileanna 
chun béascna dearfach scoile a chruthú agus chun bulaíocht a chosc agus dul i ngleic léi. 

1.5.7  Tugadh straitéis nua isteach chun úsáid na teicneolaíochta dhigití a chur 
chun cinn chun an fhoghlaim a fheabhsú

D’fhoilsigh an Roinn straitéis dhigiteach nua sa bhliain 2015.20  Tacaítear léi le hinfheistíocht de 
€210m sa teicneolaíocht dhigiteach i scoileanna. Leagtar amach sa straitéis tacar cuimsitheach 
gníomhartha atá le baint amach i gclár chúig bliana ó 2015 go 2020 chun úsáid teicneolaíochtaí 
digiteacha a uasmhéadú chun teagasc, foghlaim agus measúnú a fheabhsú ag leibhéil na bunscoile 
agus na hiar-bhunscoile. Forbraíodh í ar cheithre eochairthéama: Teagasc, Foghlaim agus Measúnú 
ag baint úsáide as TFC, Foghlaim Ghairmiúil Múinteoirí, Ceannaireacht, Taighde agus Polasaí agus 
Bonneagar TFC.  

Tá an Chigireacht tiomanta dá ról múinteoirí a spreagadh chun modheolaíochtaí nua teagaisc a 
fhiosrú agus a ndaltaí a bheith gafa le húsáid TFC de réir a chéile sa teagasc, san fhoghlaim agus sa 
mheasúnú. Rinne an Roinn Creat Foghlama Digití21  nua a fhorbairt do bhunscoileanna agus d’iar-
bhunscoileanna. Táthar, agus an tuarascáil seo á scríobh, ag píolótú an Chreata i 30 bunscoil agus 20 
iar-bhunscoil sa scoilbhliain 2017/2018. Déanann an Creat Foghlama Digití tuairisciú ar chleachtadh 

18 ROS (2013) Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile https://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/Anti-Bullying-
Procedures-for-Primary-and-Post-Primary-Schools.pdf

19 ROS (2013) Folláine in Iar-bhunscoileanna: Treoirlínte um Meabhairshláinte Dhearfach a Chur chun Cinn agus Féinmharú a Chosc https://
www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/Resources-Guidance/Well-Being-in-Post-Primary-Schools-Guidelines-for-Mental-Health-
Promotion-and-Suicide-Prevention-2013.pdf

20 ROS (2015) An Straitéis Dhigiteach do Scoileanna: Foghlaim, Teagasc agus Measúnú a Fheabhsú https://www.education.ie/en/Publications/
Policy-Reports/Digital-Strategy-for-Schools-2015-2020.pdf

21 ROS (2017) Creat Foghlama Digití do Bhunscoileanna https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/Information-Communications-
Technology-ICT-in-Schools/digital-learning-framework-primary.pdf agus Creat Foghlama Digití d’Iar-bhunscoileanna https://www.education.ie/
en/Schools-Colleges/Information/Information-Communications-Technology-ICT-in-Schools/digital-learning-framework-post-primary.pdf
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éifeachtach agus an-éifeachtach, agus tá an struchtúr ag teacht go díreach le Ag Féachaint ar 
ár Scoil 2016, ina leagtar amach na caighdeáin cháilíochta a bhíonn in úsáid ag cigirí san obair 
mheastóireachta agus ag scoileanna i gcoitinne san obair fhéinmheastóireachta a bhíonn ar bun acu.

1.6  FÉINMHEASTÓIREACHT I SUÍOMHANNA CÚRAM AGUS    
 OIDEACHAS LUATH-ÓIGE AGUS I SCOILEANNA 
Le linn na tréimhse lena mbaineann an tuarascáil seo rinneadh iarrachtaí suntasacha chun 
féinmheastóireacht scoile a chur chun cinn i scoileanna agus i suíomhanna luathbhlianta. Bhí 
sé seo de réir taighde idirnáisiúnta a léiríonn na mórbhuntáistí a thagann mar thoradh ar 
fhéinmheastóireacht scoile agus cigireacht sheachtrach a úsáid go comhlántach. Rinne an Chigireacht 
an fhorbairt ar pholasaí agus treoir don fhéinmheastóireacht scoile a stiúradh.

Cuireadh tús le féinmheasúnú scoile (FMS) in 2012. Tugann sé deis do mhuinteoirí a dteagasc 
agus stíleanna foghlama na ndaltaí a mheas go córasach, agus cuidíonn sé le scoileanna agus le 
múinteoirí torthaí a fheabhsú d’fhoghlaimeoirí. D’fhoilsigh an Roinn Oideachais agus Scileanna Féin-
mheasúnu Scoile: Treoirlínte do Scoileanna, an bhliain chéanna.  Leagtar amach sna Treoirlínte creat 
ardchaighdeáin don teagasc agus don fhoghlaim, ina ndéantar crítéir don mheasúnú a rianadh agus 
na ráitis faoin gcaighdeán, atá le húsáid ag scoileanna don FMS ag an am.22 Ó cuireadh tús leis, thug 
cigirí os cionn 5,000 cuairt ar scoileanna chun tacaíocht agus comhairle a sholáthar dóibh agus iad i 
mbun a bpróisis FMS a fhorbairt.

Cuireadh tús leis an dara cuid de FMS in 2016. Beidh taithí cheana féin ag scoileanna ar an nós sonraí 
bunlíne a bhailiú, spriocanna fónta a shocrú, agus ar chur i bhfeidhm gníomhaíochtaí ar bhonn scoile 
uile a bheidh ina chabhair dóibh sna blianta atá le teacht. 

I suíomhanna luath-óige, thacaigh an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Leanaí 
agus Gnóthaí Óige (RLGÓ) le húsáid Síolta, An Creat Náisiúnta Cáilíochta d’Oideachas na Luath-
Óige,23 mar phróiseas féin-mheasúnaithe. Ó foilsíodh é in 2006, chuir prionsabail, caighdeáin agus 
comhpháirteanna na cáilíochta a leagadh síos ann, creat ar fáil don fhéin-mheasúnú i suíomhanna 
COLÓ. Spreagtar suíomhanna leas a bhaint as Síolta go neamhfhoirmiúil chun machnamh a 
dhéanamh ar a gcaighdeán cleachtais i gcomparáid leis na caighdeáin cháilíochta. Is féidir leo 
freisin leas a bhaint as clár deich gcéim dhearbhú cáilíochta a fhaigheann tacaíocht ó mheantóir (an 
comhordaitheoir “Síolta”) atá oilte chun treor a thabhairt do gach suíomh trí gach céim den chlár 
dhearbhú cáilíochta. 

Cé gur cruthaíodh Síolta chun tacú le féin-mheasúnú agus le hathbhreithniú ar chaighdeáin 
chleachtais i suíomhanna luath-óige, tuairiscítear go bhfuil sé an-dúshlánach do go leor suíomhanna 
tabhairt faoin gclár don dearbhú cáilíochta. Soláthraíonn teacht na gcigireachtaí luath-óige, an 
comhthéacs chun athbhreithniú a dhéanamh ar an méid atá déanta ag an gcreat náisiúnta cáilíochta, 
Síolta, don fhéin-mheasúnú agus d’fheabhas cáilíochta san earnáil luath-óige. 

22 Idir an dá linn foilsíodh Ag Breathnú ar an Scoil againne- Creat Cáilíochta do Scoileanna 2016
 https://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuairisc%C3%AD-Cigireachta-Foilseach%C3%A1in/Tuarasc%C3%A1lacha 

Treoirl%C3%ADnte-Meast%C3%B3ireachta/Ag-Breathnu-ar-an-Scoil-Againne-2016-Creat-Cailiochta-do-Bhunscoileanna.pdf 

23 DES (2017) Síolta, the National Quality Framework for Early Childhood Education http://siolta.ie/media/pdfs/siolta-manual-2017.pdf 



30

TUARASCÁIL AN PHRÍOMHCHIGIRE EANÁIR 2013 - IÚIL 2016

PRÍOMHTHEACHTAIREACHTAÍ ÓN gCAIBIDIL SEO

• Bhain	líon	méadaithe	daoine	óga	leas	as	an	gClár	Oideachas	Luath-Óige	Stát-mhaoinithe.
Cuireadh tús ag deireadh na bliana 2015 le Cigireachtaí Oideachas-dhírithe sna
Luathbhlianta (COL)

• Lean	líon	na	ndaltaí	ag	fás	go	suntasach,	go	háirithe	ag	leibhéil	bhunscoile	agus	iar-
bhunscoile shóisearaí, agus mhéadaigh líon na bhfoirne i scoileanna

• Bhí	méadú	ar	an	gcaiteachas	ar	oideachas	bunscoile	agus	iar-bhunscoile	ach	i	ngeall	ar	an
bhfás ar líon na ndaltaí bhí gá leis an gcaiteachas sin - thit an caiteachas thar ceann dalta
mar thoradh air sin

• Níor	tháinig	aon	athrú	ar	rátaí	na	ndeontas	caipitíochta	a	íoctar	le	scoileanna	a	laghdaíodh
le linn na géarchéime airgeadais

• Méadaíodh	an	maoiniú	do	thionscnaimh	chun	dul	i	ngleic	le	míbhuntáiste	agus	chun
tacaíocht a thabhairt do leanaí le riachtanais speisialta oideachais

• Rinneadh	píolótú	ar	shamhail	dháilithe	athbhreithnithe	d’acmhainní	riachtanais
speisialta le linn na tréimhse seo. Tugann cur i bhfeidhm na samhla sin, in 2016, níos mó
neamhspléachais do scoileanna a n-acmhainní riachtanais speisialta féin a dháileadh

• Tháinig	feabhas	ar	chroíscileanna	na	litearthachta	agus	na	huimhearthacht	mar	thoradh	ar
na bearta faoin Straitéis Náisiúnta Litearthachta agus Uimhearthachta

• Tharla	athchóiriú	suntasach	curaclaim	ag	an	dá	leibhéal,	agus	cuireadh	tacaíocht	ghairmiúil
ar fáil do cheannairí scoile agus do mhúinteoirí

• Chuir	feidhmiú	athchóirithe	na	sraithe	sóisearaí	tús	le	ham	don	obair	ghairmiúil
chomhoibritheach mar chuid d’am chonartha an mhúinteora. Léiríodh i dtíortha eile gur
féidir lena leithéid an teagasc agus an foghlaim a fheabhsú go suntasach

• Dhírigh	an	imní	mhéadaitheach	sa	tsochaí	faoi	mheabhairshláinte	leanaí	agus	daoine	óga,
mar aon le leibhéal agus tionchar na bulaíochta, aird ar an ról a d’fhéadfadh a bheith ag
scoileanna cabhrú le daltaí scileanna a fhorbairt  don teacht aniar agus chun plé leis na
deacrachtaí

• Níor	tharla	aon	athrú	i	gcoitinne	ar	na	struchtúir	bhainistíochta	scoile	sa	tréimhse	faoi 
athbhreithniú. Tá roinnt fianaise a léiríonn ródhúshlán do mhionlach beag boird dheonacha 
na freagrachtaí suntasacha atá acu a chomhlíonadh

• Lean	tionchar	an	mhoratóra	ar	phoist	freagrachta	ag	dul	i	bhfeidhm	ar	scoileanna.	Cuireadh
tús le hathlíonadh na bpost sin sa bhliain 2016

• Léiríonn	bunú	na	mBord	Oideachais	agus	Oiliúna	leasú	suntasach	struchtúrtha	i	gcóras
oideachais na hÉireann
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2.1  RÉAMHRÁ
Bíonn cigirí ag feidhmiú chun cáilíocht na foghlama agus an teagaisc a fheabhsú do leanaí 
agus do dhaoine óga i scoileanna na hÉireann, i lárionaid oideachais agus i suíomhanna eile, 
agus chun tacú le córas oideachais na hÉireann a fhorbairt. Déanaimid é sin trí mheastóireacht, 
anailís agus comhairle ar ardchaighdeán ar an soláthar oideachais i suíomhanna Luathbhlianta,  i 
mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna go príomha. Déantar cur síos sa chaibidil seo ar an tslí ina 
ndeánaimid ár n-obair chigireachta sna scoileanna agus ar an bhforbairt atá tagtha ar an obair seo sa 
tréimhse Eanáir 2013 - Iúil 2016.

 

2.2  ÁR GCLÁR CIGIREACHTA  
2.2.1  Na suíomhanna ina ndéanaimid cigireacht
Déanaimid cigireacht ar gach suíomh scoile príomhshrutha, ar a n-áirítear bunscoileanna agus iar-
bhunscoileanna, agus scoileanna speisialta. Déanaimid cigireacht freisin ar scoileanna atá ceangailte 
le hAonaid Chúraim Speisialta, le hAonaid Ardtacaíochta, agus le hIonaid Choinneála Leanaí.

Bíonn an Chigireacht freagrach freisin as meastóireacht a dhéanamh ar cháilíocht an tsoláthair 
oideachais sna suíomhanna Luathbhlianta a ghlacann páirt sa Chlár Cúraim agus Oideachais Luath-
Óige (COLÓ). Ag deireadh na bliana 2015, rinneadh cigireachtaí dírithe ar oideachas Luathbhlianta a 
thriail i roinnt suíomhanna Luathbhlianta a bhí rannpháirteach sa scéim bliana réamhscolaíochta saor 
in aisce agus tá siad ag feidhmiú go hiomlán san earnáil sin ó mhí Aibreáin 2016.

Déantar meastóireachtaí ar Lárionaid Oideachais go príomha in Ionaid Ógtheagmhála a 
sholáthraíonn athdheiseanna oideachais do dhaoine óga atá scoite amach ón scolaíocht 
phríomhshrutha.

Roghnaímid scoileanna le haghaidh meastóireachta bunaithe ar raon critéar, ag cinntiú go 
gcuimsíonn an clár bliantúil scoileanna a gcreidimid go mbainfidh siad leas as cigireacht mar aon leo 
siúd ar chóir aitheantas agus dearbhú a thabhairt dá ndea-chleachtas.

Ag an leibhéal bunscoile, cuimsíonn an próiseas pleanála cigireachta measúnú riosca bunaithe ar 
shonraí ón raon cigireachtaí a rinneadh i scoileanna, lena n-áirítear líon suntasach Cigireachtaí 
Teagmhasacha gan choinne mar aon le sonraí eile, lena n-áirítear méid na scoile, mar shampla. 

Ag an leibhéal iar-bhunscoile, cuidíonn na sonraí ó Chigireachtaí Ábhar neamhspleácha, ó 
Chigireachtaí Teagmhasacha agus ó mheastóireachtaí scoile eile le measúnú riosca-bhunaithe nuair a 
bhíonn scoileanna á roghnú do MSUí nó do chigireachtaí eile. Breithnítear sonraí eile atá ar fáil don 
Roinn amhail feidhmíocht i scrúduithe teistiméireachta, tinreamh daltaí agus sonraí coinneála daltaí 
mar chuid den phróiseas measúnaithe riosca.

2.2.2  An tslí ina ndearnamar an chigireacht sa tréimhse lena mbaineann an 
tuarascáil seo

Bainimid úsáid as raon samhlacha cigireachta don mheastóireacht ar scoileanna agus ar shuíomhanna 
foghlama eile. Ina measc sin tá Cigireachtaí Teagmhasacha aon-lae, gan choinne, meastóireachtaí 
scoile uile níos géire, cigireachtaí leantacha a bhreathnaíonn ar an tslí inar chuir scoileanna moltaí 
a rinneadh i dtuairiscí cigireachta ón am atá thart i bhfeidhm. Chuireamar leis an raon samhlacha 
cigireachta atá againn ionas gur féidir linn tacaíocht mheastóireachta níos fearr a sholáthar i 



CAIBIDIL 2 
AN CHIGIREACHT

33

gcomhthéacsanna ar leith. Mar shampla, tharla i gcónaí gur baineadh úsáid as na próisis chigireachta 
céanna i scoileanna a bhaineann le hAonaid Ardtacaíochta, Aonaid Chúraim Speisialta agus Ionaid 
Choinneála Leanaí agus iad siúd a bhí in úsáid i scoileanna eile. Rinneamar cinneadh, áfach, toisc 
go bhfuil na daltaí a fhreastalaíonn ar na scoileanna sin an-leochaileach, go ndéanfaí cigireacht go 
bliantúil ar na scoileanna sin ón mbliain 2011 ar aghaidh.  Ar dtús, rinne na cigirí na cigireachtaí sin 
ag baint úsáide as samhail na Cigireachta Teagmhasaí gan choinne a bhí ar fáil cheana. Ba thiar sa 
bhliain 2013 a rinneadh an tsamhail nua cigireachta do na scoileanna sin a fhorbairt go sonrach, agus 
tá sí in úsáid anois le trí bliana anuas chun cáilíocht an oideachais atá ar fáil do na daltaí a dhearbhú, 
agus chun comhairle agus tacaíocht a sholáthar do mhúinteoirí, do phríomhoidí agus do lucht 
bainistíochta na scoileanna sin.

I measc na samhlacha nua eile tá Meastóireacht Churaclaim sa Bhunscoil  agus Meastóireacht ar 
an Soláthar do Dhaltaí le Riachtanais Speisialta Oideachais i mBunscoileanna. Cruthaíonn an chéad 
cheann acu seo an deis grinnmheastóireacht a dhéanamh ar fhoghlaim na ndaltaí i ngnéithe ar 
leith den churaclam bunscoile, mar shampla sna hAmharcealaíona nó sa Tíreolaíocht. Díríonn an 
dara ceann ar cháilíocht an tsoláthair sa scoil do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu. Rinneadh an dá shamhail sin a thriail i líon bunscoileanna agus, tar éis comhairliúchán leis na 
comhpháirtithe oideachais, cuireadh iad i bhfeidhm i scoileanna ó Mheán Fómhair 2016 i leith.

Baineann cigirí úsáid as samhlacha éagsúla cigireachta i scoileanna agus i gcásanna éagsúla, ach 
bíonn tréithe coitianta le fáil i ngach samhail. Déanann cigirí:

•	 breathnóireacht	ar	an	teagasc	agus	ar	an	bhfoghlaim	thar	thréimhsí	suntasacha

•	 idirghníomhú	le	foghlaimeoirí	sna	seomraí	ranga	agus	i	suíomhanna	eile

•	 iniúchadh	ar	obair	na	bhfoghlaimeoirí,	lena	n-áirítear	obair	scríofa,	tionscadail,	agus	obair	eile	
a bhíonn ar taispeáint

•	 iniúchadh	ar	thaifid	scrúduithe	agus	tástálacha	measúnaithe	na	bhfoghlaimeoirí	

•	 agallamh	le	príomhbhaill	foirne	(amhail	príomhoide	na	scoile,	nó	ceannaire	an	lárionaid,	
baill foirne ar leith (m.sh. baill na foirne riachtanais speisialta, nó ionadaí roinne ábhair in iar-
bhunscoil), múinteoirí agus gairmithe na Luathbhlianta). 

Clúdaíonn cigireachtaí scoile uile freisin: 

•	 athbhreithniú	ar	phleanáil	scoile/lárionaid	agus	ar	cháipéisíocht	féin-athbhreithnithe	

•	 agallaimh	le	bord	bainistíochta	na	scoile	nó	an	tsuímh

•	 agallaimh	le	foghlaimeoirí	agus	le	tuismitheoirí	na	bhfoghlaimeoirí

•	 úsáid	sonraí	ó	cheistneoirí	a	chomhlánaigh	líon	mór	tuismitheoirí	agus	daltaí

•	 úsáid	sonraí	ó	cheistneoirí	ar	líne	a	chomhlánaigh	múinteoirí.

Ag deireadh na gcigireachtaí:

•	 Cuireann	cigirí	aiseolas	iomlán	ar	fáil	ó	bhéal	do	mhúinteoirí	aonair,	don	phríomhoide	agus	
don fhoireann teagaisc agus, ag brath ar an tsamhail, don bhord bainistíochta, agus do 
thuismitheoirí

•	 I	gcás	gach	samhla,	seachas	Cigireachtaí	Theagmhasacha,	cuirtear	tuairisc	chigireachta	ar	fáil	i	
scríbhinn don scoil nó don lárionad, ina mbíonn moltaí mionsonraithe don fheabhsúchán, de 
réir mar is gá. 

Foilsítear tuairiscí a eascraíonn ó na cineálacha cigireachta sin go léir ar láithreán gréasáin na Roinne 
ag https://www.education.ie/ 
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2.2.3  An tslí ina gcuirtear tuismitheoirí, daltaí agus múinteoirí san áireamh in 
ár gcigireachtaí

Buailimid le daltaí agus múinteoirí le linn ár gcigireachtaí scoile, agus le tuismitheoirí, nuair is 
féidir. Mar shampla, buailimid le hionadaithe ó Chumann Tuismitheoirí na scoile le linn gach cineál 
meastóireachtaí scoile uile mar cruthaíonn an réamhfhógra deis do thuismitheoirí socruithe a 
dhéanamh, más gá, le bheith i láthair. De ghnáth, ní chuidíonn cigireachtaí ina dtugtar réamhfhógra 
níos giorra socruithe dá leithéid a dhéanamh.

Bainimid úsáid freisin as ceistneoirí rúnda do thuismitheoirí agus do dhaltaí, agus do mhúinteoirí i 
scoileanna a bhfuil foireann teagaisc ochtar nó níos mó iontu. Bíonn roinnt ráiteas dearfach ar na 
ceistneoirí, agus iarrtar ar fhreagróirí an aontaíonn siad leo nó nach n-aontaíonn. Tugtar roghanna 
Aontaím/Ní aontaím agus ‘Níl a fhios agam’ do dhaltaí bunscoile. Tá cur síos i dTábla 2.1 ar an tslí ina 
ndéantar freagraí ar cheistneoirí a anailisiú agus a thuairisciú sa tuarascáil seo. 

Tábla 2.1: Téarmaí in úsáid sa tuarascáil seo le cur síos ar fhreagairtí ar cheistneoirí

Catagóirí in úsáid sa 

tuarascáil seo

Roghanna freagairtí do 

dhaltaí Bunscoile

Roghanna freagairtí do thuismitheoirí,  do mhúinteoirí 

agus do dhaltaí iar-bhunscoile.

Aontaím Is ea Aontaím go láidir

Aontaím

Ní aontaím Ní hea Easaontaím

Easaontaím go láidir

Níl a fhios agam Níl a fhios agam Níl a fhios agam

2.3  NA PRÍOMHCHEISTEANNA A CHUIRIMID LE LINN CIGIREACHTA
Bíonn cigireachtaí dírithe ar na príomhthosca a théann i bhfeidhm ar eispéireas foghlama daltaí. 
Baineann siad sin go bunúsach le cáilíocht an teagaisc agus na foghlama, agus le cáilíocht na 
ceannaireachta agus na bainistíochta. Is iad sin na gnéithe den cháilíocht scoile. Cuirimid san áireamh 
freisin cumas/acmhainn na scoile feabhas agus athrú a spreagadh.

Figiúr 2.1: Príomhghnéithe na cáilíochta i scoileanna

Táimid tar éis comhairliúchán leathan a dhéanamh lenár gcomhpháirtithe oideachais chun 
critéir agus ráitis chaighdeáin a fhorbairt don dá réimse cáilíochta i scoileanna. Sa bhliain 2012, 
d’fhoilsíomar treoirlínte don mheastóireacht scoile inar roinneadh na critéir agus na caighdeáin atá 

CÁILÍOCHT 
NA SCOILETeagasc agus Foghlaim Ceannaireacht agus Bainistíocht
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in úsáid againn chun teagasc agus foghlaim a mheas.24  Sa tréimhse lena mbaineann an tuarascáil 
seo, leanamar ar aghaidh lenár machnamh agus ár gcleachtadh ar na caighdeáin cháilíochta a 
fhorbairt agus bhí ár gcomhpháirtithe mar chuid den athbhreithniú agus den fhorbairt sin. Tá aonad 
ar leith sa Chigireacht atá ag obair le Grúpa Comhairleach na Féinmheastóireacht Scoile, agus le 
grúpa oibre ardleibhéil sa Roinn, tar éis ár gcomhthuiscint ar na riachtanais a bhaineann le dea-
cheannaireacht scoile a leagan amach. I dtreo dheireadh na bliana 2015, cuireadh na comhpháirtithe 
oideachais ar an eolas,  mar chuid de phróiseas fairsing comhairliúcháin, faoi dhréacht-dhoiciméad 
ina bhfuil cur síos ar na réimsí, na caighdeáin agus na ráitis chleachtais a bhí beartaithe. I 2016, nuair 
a bhí an comhairliúchán thart, cuireadh an obair seo, mar aon le hathléiriú ar na réimsí agus na 
caighdeáin don teagasc agus don fhoghlaim, san áireamh sa chéad chreat cáilíochta cuimsitheach do 
scoileanna, Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016 a foilsíodh sa bhliain 2016.

2.3.1  An tslí ina ndéanaimid cur síos ar cháilíocht scoile
Déanann cigirí cur síos ar cháilíocht an tsoláthair i scoileanna ar chontanam cáilíochta a bhfuil taithí 
ag scoileanna air. Don tuarascáil seo, déantar anailís ar bhreithmheasanna cigirí ag baint úsáide as an 
gcontanam a bhí in úsáid go dtí Meitheamh 2016. 

Tábla 2.2:  An Contanam Cáilíochta

Catagóirí in úsáid sa tuarascáil 

seo

Leibhéal na 

Cáilíochta
Sampla de na téarmaí tuairisciúla

An-mhaith
Láidreachtaí 

suntasacha

Ar fheabhas; cáilíocht an-ard; an-éifeachtach; an-inmholta; 

an-mhaith; an-rathúil; gan mórán réimsí le feabhsú

Go maith

Níos mó 

láidreachtaí ná 

laigí

Go maith; cáilíocht mhaith; luachmhar; cleachtas éifeachtach; 

inniúil; áisIúil; inmholta; soláthar iomlán cuí cé go bhféadfaí 

roinnt feabhas a dhéanamh

Níos lú ná sásúil / Míshásúil

Níos mó laigí ná 

láidreachtaí

Measartha i réimsí áirithe ach le laigí soiléire a mbíonn 

tionchar suntasach acu ar fhoghlaim na ndaltaí; níos lú ná 

sásúil i roinnt réimsí; roinnt deacrachtaí

Laigí suntasacha

Lag; míshásúil; easnamhach; neamhéifeachtach; lochtach; 

athrú, forbairt nó feabhas suntasach de dhíth; deacrachtaí 

suntasacha ann

2.3.2  An tslí ina gcuirimid an pobal ar an eolas faoi chinntí cigireachtaí
Foilsítear tuairiscí cigireachta a eascraíonn as ár gclár cigireachta ginearálta do shuíomhanna 
Luathbhlianta, do scoileanna agus do lárionaid oideachais de réir tacair phrionsabal agus nósanna 
imeachta a ndéantar cur síos orthu in Foilsiú Tuarascálacha Cigireachta Scoile - Treoirlínte (leasaithe 
2015).

Ní gá go hiondúil tuairiscí nach mbaineann leis an gclár cigireachta ginearálta a fhoilsiú. Áirítear 
leis na tuairiscí sin, mar shampla, tuairiscí a scríobhadh tar éis cigireachtaí a rinneadh ar mhaithe le 

24 ROS (2012) Féinmheastóireacht Scoile: Treoirlínte do Bhunscoileanna agus Féinmheastóireacht Scoile: Treoirlínte d’Iar-Bhunscoileanna, a 
ndéantar tuilleadh forbartha orthu in ROS (2016) Ag Breathnú ar an  Scoil Againne 2016: Creat Cáilíochta https://www.education.ie/ga/
Foilseacháin/Tuairiscí-Cigireachta-Foilseacháin/Tuarascálacha-Treoirlínte-Meastóireachta/Ag-Breathnú-ar-an-Scoil-Againne-2016-Creat-
Cailíochta-do-Bhunscoileanna.pdf agus https://www.education.ie/ga/Foilseacháin/Tuairiscí-Cigireachta-Foilseacháin/Tuarascálacha-Treoirlínte-
Meastóireachta/Ag-Breathnú-ar-an-Scoil-Againne-2016-Creat-Cáilíochta-d’Iar-Bhunscoileanna.pdf
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taighde agus forbairt, agus cleachtais nó samhlacha nua cigireachta a bhí á dtriail i scoileanna. Ina 
leithéid de chásanna, eisítear tuairiscí chuig na scoileanna ach ní fhoilsítear iad.

Níl tuairiscí ach oiread, faoi chigireachtaí a bhaineann le feidhmíocht mhúinteora aonair chun a g(h)
nóthachtáil nó a d(h)ualgais a mheas faoi réir an fhoilseacháin.

 Cuireann foilsiú na dtuairiscí cigireachta scoile ar láithreán gréasáin na Roinne torthaí agus moltaí 
na gcigireachtaí ar fáil do gach ball de phobal na scoile, agus don phobal i gcoitinne. Cruthaíonn na 
tuairiscí foinse thábhachtach faisnéise amháin ar obair scoileanna agus cuirtear go mór le cáilíocht 
scoileanna agus soláthar oideachais nuair a bhíonn fáil orthu go poiblí. 

2.4  ÁR DTREORACHA MAIDIR LE CIGIREACHTAÍ 25

Clúdaíonn ár dtreoirlínte cigireachta cur síos ar fhócas gach samhla cigireachta a bhíonn in úsáid 
againn i scoileanna agus i lárionaid oideachais.  Leagtar amach leis na treoirlínte na ceannteidil 
nó na réimsí fiosrúcháin faoina ndéanann cigirí meastóireacht agus tuairisciú ar obair na scoile nó 
an tsuímh. Rinneadh athbhreithniú agus nuashonrú ar na treoirlínte sa bhliain 2016 i gcomhairle 
lenár gcomhpháirtithe oideachais, agus tá fáil orthu i gceithre imleabhar ina gcuirtear forléargas 
cuimsitheach ar fáil ar na samhlacha cigireachta a úsáidtear i scoileanna, i suíomhanna Luathbhlianta 
agus i lárionaid oideachais:

• Treoir	maidir	le	Cigireacht	dírithe	ar	Oideachas	sna	Luathbhlianta	(COL)	i	Suíomhanna
Luathbhlianta a ghlacann páirt sa Chlár Cúraim agus Oideachais Luath-Óige (COLÓ).

• Treoir	maidir	le	Cigireacht	i	mBunscoileanna

• Treoir	maidir	le	Cigireacht	in	Iar-bhunscoileanna

• Treoir	maidir	le	Cigireacht	Scoileanna	in	Aonaid	Ardtacaíochta,		in	Aonaid	Sainchúraim	agus
in Ionaid Choinneála Leanaí

Tá sé i gceist leis an gcur i láthair nua seo dár dtreoracha maidir le cigireachtaí cur síos a dhéanamh 
ar gach samhail cigireachta atá againn ag baint úsáide as leagan amach comhsheasmhach agus ag 
déanamh cur síos go soiléir ar réasúnaíocht agus ar nósanna imeachta gach ceann de na samhla 
cigireachta a bhíonn in úsáid againn i scoileanna agus i suíomhanna Luathbhlianta. Cuireann gach 
treoir ionad ‘aonfhreastail’ ar fáil do phríomhoidí, tuismitheoirí, daltaí, pobail scoile agus don phobal 
i gcoitinne ar mian leo a fháil amach conas a dhéanaimid meastóireacht agus tuairisciú ar cháilíocht 
inár scoileanna. Cuireann sé seo an comhleanúnachas a bhaineann lenár gcuir chuige maidir le 
cigireachtaí i scoileanna in iúl ar bhealach níos soiléire. 

2.5  FORBAIRTÍ AR AN TSLÍ INA NDÉANTAR AN CHIGIREACHT
Táimid tiomanta d’athbhreithniú agus d’fhorbairt leanúnach ar an mbealach ina ndéanaimid 
meastóireacht i scoileanna agus ar chaighdeán an aiseolais a thugaimid do cheannairí scoile, do 
mhúinteoirí agus don chóras oideachais i gcoitinne. Seo a leanas na príomhfhorbairtí le linn na 
tréimhse Eanáir 2013 - Iúil 2016: 

• Tháinig	laghdú	go	leanúnach	ar	an	réamhfhógra	a	thugtar	do	scoileanna.

• Tá	laghdú	an-mhór	ar	an	mbéim	a	leagtar	ar	chaipéisí	a	athbhreithniú	le	linn	cigireachtaí

25  Tá na treoirlínte sin ar fáil ar http://www.education.ie.  
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ionas go gcaitheann na cigirí an chuid is mó dá gcuid ama i scoileanna sna seomraí ranga ag 
breathnú ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim.

• Cuireadh	tús	le	ceistneoirí	do	mhúinteoirí	mar	mheicníocht	bhreise	chun	dearcthaí	na	foirne	a
cur san áireamh in ár meastóireachtaí ar scoileanna agus ar shuíomhanna eile.

• Laghdaíodh	an	t-am	idir	na	gníomhaíochtaí	cigireachta	i	scoileanna	agus	foilsiú	na	dtuairiscí
scríofa.

Le linn na bliana 2015, chuamar i gcomhairle go forleathan lenár gcomhpháirtithe chun tuilleadh feabhais 
a chur ar ár bpróisis chigireachta. Tar éis an chomhairliúcháin lenár gcomhpháirtithe oideachais, 
rinneamar athchóiriú ar thrí dhoiciméad atá mar bhunchloch ag an obair chigireachta a bhíonn idir 
lámha againn i scoileanna agus i lárionaid oideachais agus ar fhoilsiú thuairiscí cigireachta a 
eascraíonn as na cigireachtaí sin.26   Ba iad sin 
• Cód	Cleachtais	don	Chigireacht

• Treoir	um	Fhoilsiú	Tuairiscí	Cigireachta	Scoile

• Nós	imeachta	Athbhreithnithe	do	Chigireachtaí

Tá roinnt athruithe tugtha isteach againn freisin chun ár dtuairiscí a bheith níos soléite.  Áirítear 
leo siúd cur síos gairid a thabhairt ar fhócas na cigireachta agus ar chomhthéacs na scoile. Tugtar 
achoimre ar phríomhchinntí na cigireachta agus ar mholtaí don fheabhsúchán ag tús gach tuairisce. 
Baineann na cigirí úsáid as focail mheastóireachta ó chontanam cáilíochta caighdeánach freisin atá 
ar fáil i ngach tuairisc chigireachta, le go mbeidh léitheoirí in ann tuiscint a fháil ar na caighdeáin sa 
scoil. Tá súil againn, mar thoradh air seo, go mbeidh ár dtuairiscí i bhfad níos inrochtana agus níos 
áisiúla do thuismitheoirí. Tháinig na hathruithe sin i bhfeidhm i mí Mheán Fómhair 2016, agus tá siad 
le feiceáil i dtuairiscí cigireachta a foilsíodh ó shin i leith. 

Is é an t-athrú ba mhó a tharla ar obair na Cigireachta sa tréimhse lena mbaineann an 
tuarascáil seo ná an tús a cuireadh le cigireachtaí ar an soláthar Luathbhlianta. Aithnítear sa 
chreat27 do Chigireachtaí Oideachas-dhírithe sna Luathbhlianta(COL) príomhthorthaí thar 
cheithre réimse leathan soláthair:

• Cáilíocht	an	chomhthéacs	chun	tacú	le	foghlaim	agus	forbairt	leanaí

• Cáilíocht	na	bpróiseas	chun	tacú	le	foghlaim	agus	forbairt	leanaí

• Cáilíocht	na	dtaithí	foghlama	agus	gnóthachtála	leanaí	agus

• Cáilíocht	na	bainistíochta	agus	na	ceannaireachta	i	leith	foghlama.

Chuireamar tús le COL i mí Aibreáin 2016. Thugamar gealltanas go ndéanfaí athbhreithniú ar chur i 
bhfeidhm na gcigireachtaí tar éis bliain feidhme. Ag am foilsitheoireachta na tuarascála seo, bhí sé 
sin curtha i gcrích agus foilseofar tuairisc ar an athbhreithniú go luath in 2018.

2.6  FOIREANN NA CIGIREACHTA
Tá an Chigireacht faoi stiúir an Phríomhchigire agus foireann bhainistíochta shinsearach. Tá naoi 
n-aonad gnó mar struchtúr eagrúcháin ag an gCigireacht. Tá cúig aonad gnó, lonnaithe ar bhonn 
réigiúnach, freagrach as príomhghníomhaíocht na Cigireachta a phleanáil agus a chur i bhfeidhm 

26  Tá fáil ar na doiciméid sin ag www.education.ie 
27 ROS (2016) Treoir maidir le Cigireacht dírithe ar Oideachas Luathbhlianta (COL) i Suíomhanna Luathbhlianta atá páirteach sa Chlár um 

Chúram agus Oideachas na Luath-Óige (COLÓ) https://www.education.ie/en/Publications/Inspection-Reports-Publications/Evaluation-Reports-
Guidelines/A-Guide-to-Early-years-Education-focussed-Inspection-EYEI-in-Early-years-Settings-Participating-ECCE-Programme.pdf
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i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna - clár cigireachtaí agus cuairteanna comhairleacha ar 
scoileanna. Déantar formhór na gcigirí a dháileadh ar bhonn lánaimseartha nó páirtaimseartha sna 
haonaid sin. Bíonn an séú haonad gnó freagrach as cigireachtaí dírithe ar oideachas i suíomhanna 
COLÓ. Tugtar faoi na cigireachtaí sin thar ceann na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige faoi 
mheabhrán tuisceana idir an dá roinn. Anuas air sin, bíonn Príomhchigirí Cúnta sna cúig aonad 
réigiúnacha agus san Aonad Luathbhlianta freagrach freisin as roinnt den fhorbairt ar ghnéithe 
polasaí/comhairle na Cigireachta. 

Tábla 2.3: Líon na gcigirí agus foirne rúnaíochta sa tseirbhís Eanáir 2013 - Iúil 2016, mar choibhéisí lánaimseartha

31/12/13 31/12/14 31/12/15 30/06/2016

An Bhainistíocht Shinsearach 10 10 10 11

Cigirí Luathbhlianta 0 0 9 9

Roinnchigirí Bunscoile 24 25 24 25

Cigirí Bunscoile 33 32 35 30

Cigirí Sinsearacha Iar-bhunscoile 22.6 24.6  22.6 22.7 

Cigirí Iar-bhunscoile 32.1 21.3 26.3 26.3

An Rúnaíocht 9.3 8.9 8.9 8.9

Cé go noibríonn gach aonad gnó go dlúth le hoifigigh i rannáin eile na Roinne chun polasaí a 
fhorbairt agus a fheidhmiú,  bíonn freagrachtaí ar leith do thacú polasaí ar thrí cinn d’aonaid ghnó 
na Cigireachta. Oibríonn na haonaid sin ar nithe a bhaineann le polasaí oideachas múinteoirí, 
feabhsú scoile, polasaí curaclaim agus measúnaithe, agus an Ghaeilge sa chóras scolaíochta. Bíonn 
aonad gnó amháin den Chigireacht - an tAonad Tacaíochta agus Taighde Meastóireachta - 
freagrach as samhlacha cigireachta, taighde agus anailís a fhorbairt. Soláthraíonn an t-aonad seo 
seirbhísí tacaíochta freisin do chigirí atá dáilte ar aonaid ghnó réigiúnacha na Cigireachta chun obair 
chigireachta agus chomhairleach a phleanáil agus a chur i bhfeidhm.

Tugann rúnaíocht tacaíocht d’obair riaracháin na Cigireachta, agus leagtar amach soláthar foirne na 
rúnaíochta sin i dTábla 2.3. 
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CUID II  
Cinntí faoi cháilíocht an tsoláthair
Sa tréimhse lena mbaineann an tuarascáil seo, rinne an Chigireacht breis agus 6,000 cigireacht. 
Áirítear leo sin 237 cigireacht oideachas-dhírithe i suíomhanna luathbhlianta,  2,851 cigireacht i 
mbunscoileanna agus 2,668 in iarbhunscoileanna. Clúdaíonn na figiúirí sin cigireachtaí i lárionaid 
oideachais (Ógtheagmháil), i scoileanna bainteach le hIonaid Choinneála Leanaí, Aonaid 
Ardtacaíochta agus Aonaid Sainchúram, mar aon le scoileanna a bhí rannpháirteach sa chlár 
Comhionannais Deiseanna i Scoileanna a Sheachadadh (DEIS).

Sa chuid seo den tuarascáil tá fáil ar achoimre ár gcinntí maidir le cáilíocht na foghlama, an teagaisc, 
na ceannaireachta agus na bainistíochta sna cigireachtaí sin.

Tugtar achoimre i gCaibidil 3 ar fhorbairt agus ar forfheidhmiú na samhla cigireachta atá in úsáid 
againn chun meastóireacht agus tuairisciú a dhéanamh ar cháilíocht an tsoláthair oideachais i 
suíomhanna luathbhlianta atá rannpháirteach sa scéim um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige 
(COLÓ).

Dírítear i gCaibidlí 4 agus 5 ar bhunscoileanna agus ar iarbhunscoileanna, faoi seach, mar a 
dtuairiscítear ar ár bpríomhchinntí ó chigireachtaí i scoileanna sa tréimhse lena mbaineann an 
tuarascáil.

Táimid tiomanta do thacaíocht a thabhairt d’fheabhsú scoile agus córais trínár gcuid oibre 
meastóireachta i scoileanna. Leagtar amach i gCaibidil 6 an raon gníomhaíochtaí atá curtha i 
bhfeidhm againn chun an tiomantas sin a chomhlíonadh.

28 Rinneadh 55 COL sa tréimhse Samhain 2015 go deireadh Feabhra 2016 sa bpróiseas cigireachta píolótach agus 182 COL ó 14 Aibreán 2016 go 
Meitheamh 2016 

28
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CAIBIDIL 3
CAIGHDEÁN AN TEAGAISC AGUS NA 

FOGHLAMA I SUÍOMHANNA ATÁ PÁIRTEACH 
SA CHLÁR UM CHÚRAM AGUS OIDEACHAS 

NA LUATH-ÓIGE (COLÓ)

Foghlaim den scoth do chách
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3.1  RÉAMHRÁ  
Sa bhliain 2015, rinne Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS), ar iarratas ón Roinn 
Leanaí agus Gnóthaí Óige (RLGÓ), samhail chigireachta a fhorbairt do cháilíocht an tsoláthair 
oideachais i suíomhanna luathbhlianta atá páirteach sa scéim um Chúram agus Oideachas na Luath-
Óige (COLÓ). 

Soláthraíonn clár COLÓ eispéireas réamhscoile saor in aisce do leanaí sula dtosaíonn siad ar an 
mbunscoil. Chuir an RLGÓ tús leis an scéim seo sa bhliain 2010 do leanaí níos sine ná trí bliana 
agus dhá mhí d’aois agus níos óige ná ceithre bliana seacht mí d’aois ar 1 Meán Fómhair sa bhliain 
ábhartha réamhscoile. I mBuiséad na bliana 2016, rinneadh an clár seo a leathnú chun deis a 
thabhairt do leanaí idir trí  bliana d’aois agus cúig bliana go leith d’aois, ar a mhéid, tairbhe a bhaint 
as an réamhscolaíocht saor in aisce roimh dóibh tosú ar an mbunscoil. Tuigeann an Roinn Leanaí 
agus Gnóthaí Óige agus an Roinn Oideachais agus Scileanna araon an ríthábhacht a bhaineann le 
luathoideachas ardcháilíochta chun foghlaim agus forbairt leanaí a bharrfheabhsú. 

Tá sé i gceist go ndéanfaidh Cigireachtaí dírithe ar Oideachas sna Luathbhlianta (COL) comhlánú ar 
raon beart a thacaíonn leis an bhfeabhas leanúnach ar cháilíocht an luathoideachais. Fiosraíonn COL 
a mhéid agus a bhíonn na creata náisiúnta atá ann faoi láthair, Aistear: an Creat Curaclaim Luath-
Óige agus Síolta: an Creat Cáilíochta Náisiúnta um Oideachas sa Luath-Óige, mar bhonn eolais ag 
cleachtóirí a bhíonn páirteach sa Chlár COLÓ. Déantar iarracht tuiscint a fháil freisin ar chineál, ar 
raon agus ar oiriúnacht na n-eispéireas luathoideachais do leanaí a bhíonn páirteach sa scéim COLÓ.

3.2  FORBAIRT NA SAMHLA CIGIREACHTA
Bhí sé mar phríomhchuspóir ag Cigireacht na Roinne samhail chigireachta dírithe ar oideachas na 
luathbhlianta a fhorbairt bunaithe ar thaighde ar oideachas luathbhlianta agus i gcomhpháirt le 
cleachtóirí, le húinéirí/bainisteoirí suíomhanna agus le saineolaithe luathbhlianta. 

Sular cuireadh tús leis na COL, rinneamar taighde fairsing ar bharrchleachtas san oideachas agus 
cúram luathbhlianta, mar ullmhúchán don obair fhorbartha ar an tsamhail chigireachta. Rinneadh 
dréacht-Chreat Cáilíochta a fhorbairt agus próiseas cigireachta a dhearadh. I mí Bealtaine 2015, 
roinneadh an dréacht-Chigireacht dírithe ar Oideachas Luathbhlianta (COL) le páirtithe leasmhara 
in earnáil na luathbhlianta. Ag ócáid chomhairliúcháin sa Roinn, cuireadh lánfhaisnéis ar fáil faoin 
tsamhail chigireachta a bhí beartaithe agus tugadh cuireadh do na páirtithe leasmhara tuairimí a 
léiriú agus aischothú a sholáthar i scríbhinn. Sa tréimhse ó Bhealtaine go Deireadh Fómhair 2015, 
fuarthas ceithre aighneacht is tríocha ó dhaoine aonair agus ó eagraíochta. Tharla sé seo sular 
cuireadh tús leis na triailchigireachtaí agus chruthaigh a leithéid deis aon mhórábhair imní a bhain 
leis an bpróiseas cigireachta a bhí beartaithe a aithint agus dul i ngleic leo. Cleachtóirí ó earnáil na 
luathbhlianta, nó ionadaithe na gcleachtóirí, is mó a bhí páirteach – ar a n-áirítear cleachtóirí a bhí 
fostaithe sna luathbhlianta agus úinéirí/bainisteoirí ar shuíomhanna luathbhlianta.

Léirigh an t-aischothú a cuireadh ar fáil freagairt dhearfach don chuid is mó ar theacht isteach COL 
agus léiríodh tuiscint i ngach aighneacht, nach mór, ar chuspóir ríthábhachtach COL i leith cháilíocht 
an tsoláthair luath-oideachais i suíomhanna luathbhlianta atá páirteach sa Chlár um Chúram agus 
Oideachas na Luath-Óige (COLÓ) a fheabhsú.
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Toisc gur bhain a lán de na tuairimí a léiríodh sna haighneachtaí scríofa le nithe a d’fhéadfadh teacht 
chun cinn le linn phróiseas na cigireachta, seachas le Creat Cáilíochta COL, socraíodh go ndéanfaí 
monatóireacht ghníomhach ar na hábhair imní seo le linn na tréimhse trialach agus go ndéanfaí  
cinneadh fúthu nuair a bheadh an próiseas comhairliúcháin iarthrialach thart. Moladh roinnt mion-
athruithe maidir leis an teanga a bhí in úsáid i gCreat Cáilíochta COL, go háirithe tagairtí a bhain le 
cuimsiú agus tagairtí níos dlúithe don chlár Aistear.

Mar aon le nithe a bhaineann le samhail COL, dhírigh roinnt aighneachtaí aird ar ábhair imní a bhain 
le forbairtí polasaí náisiúnta in earnáil na luathbhlianta. Ina measc bhí téarmaí agus coinníollacha 
na foirne in earnáil na luathbhlianta, easpa acmhainní chun tacú le feabhsú cáilíochta, go háirithe 
oiliúint ar Aistear: Creatchuraclam na Luath-Óige, agus an gá gníomhaíochtaí meastóireachta agus 
monatóireachta atá ag tarlú i suíomhanna luathbhlianta a chomhordú. Cuireadh na torthaí seo in iúl 
don RLGÓ agus do ghníomhaireachtaí eile lena mbaineann.

3.2.1  Samhail COL
Tá an Chigireacht dírithe ar Oideachas Luathbhlianta (COL) deartha mar phróiseas comhoibritheach 
ina mbíonn foireann na cigireachta, cleachtóir(í) luathbhlianta sa suíomh ina ndearnadh an 
chigireacht, agus úinéir / bainisteoir an tsuímh. De ghnáth, tarlaíonn príomhghníomhaíocht na 
cigireachta thar aon seisiún réamhscoile amháin. Mar aon leis na cruinnithe le bainisteoir an 
tsuímh agus le cleachtóirí, de réir mar is cuí, is í an phríomhghníomhaíocht a bhaineann le COL 
ná an bhreathnóireacht ar na próisis agus na cleachtais a chuireann le taithí foghlama agus 
gnóthachtálacha leanaí i seomra/ionad foghlama amháin nó níos mó sa tseirbhís luathbhlianta.

Déanann COL meastóireacht agus cuirtear comhairle agus tacaíocht ar fáil faoi cháilíocht an 
tsoláthair oideachais i seirbhís luathbhlianta bunaithe ar cheithre réimse:

Réimse 1: Cáilíocht an chomhthéacs chun tacú le foghlaim agus forbairt leanaí

Réimse 2: Cáilíocht na bpróiseas chun tacú le foghlaim agus forbairt leanaí

Réimse 3: Cáilíocht eispéiris foghlama agus ghnóthachtálacha leanaí 

Réimse 4: Cáilíocht na ceannasaíochta agus na bainistíochta don fhoghlaim

Foilsítear na tuairiscí a eascraíonn ó COL ar láithreán gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna.

3.2.2  Earcú Cigirí agus Cigireachtaí píolótacha
I mí na Samhna 2015, rinneadh foireann  cigirí luathbhlianta a earcú ó chleachtóirí cáilithe, ardsciliúla 
in earnáil na luathbhlianta. Méadaíodh ar an bhfoireann le roinnt cigirí bunscoile a raibh saineolas 
agus taithí acu ar an oideachas luathbhlianta. Faoi lár na bliana 2016, bhí naoi gcigirí luathbhlianta 
agus 1.5 cigire bunscoile (coibhéis lánaimseartha) ar an bhfoireann. 

I mí na Samhna agus mí na Nollag 2015, tugadh cuireadh do sheirbhísí luathbhlianta spéis a 
léiriú páirt a ghlacadh i roinnt cigireachtaí trialacha chun tástáil a dhéanamh ar shamhail COL sa 
chleachtas. Tháinig léirithe spéise ó bhreis agus 300 seirbhís, agus roghnaíodh caoga cúig acu san 
iomlán. Roghnaíodh na seirbhísí, a mhéid agus ab fhéidir, mar ionadaithe ar an éagsúlacht i soláthar 
luathbhlianta na hÉireann, ar a n-áirítear suíomh tíreolaíoch, méid, fealsúnacht oideachasúil agus 
rialachas (príobháideach brabúsach nó pobal neamhbhrabúsach). Tugadh réamhfhógra faoin 
gcigireacht thrialach do na seirbhísí a bhí ag glacadh páirte agus tugadh cuireadh dóibh freisin 
a dtuairimí féin ar a dtaithí le COL a chur in iúl dúinn. Bhí roinnt rannpháirtithe sásta freisin a n- 
eispéireas  a roinnt le hearnáil na luathbhlianta i gcoitinne ag sraith ócáidí comhairliúcháin a tharla 
go luath sa bhliain 2016.
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3.3  LÉARGAS ÓN BPRÓISEAS CIGIREACHTA PÍOLÓTACH 
Ó mhí na Samhna 2015 go dtí deireadh mhí Feabhra 2016, rinneadh caoga cúig chigireacht 
píolótacha agus bhí roinnt treochtaí ag teacht chun cinn ó thorthaí na dtuarascálacha cigireachta. Cé 
go raibh na seirbhísí a ndearnadh iniúchadh orthu sa tréimhse phíolótach féin-roghnaithe agus go 
bhféadfadh, dá bhrí sin, go raibh siad níos réamhghníomhaí agus níos fócasaithe ná go leor seirbhísí 
eile, bhí an-éagsúlacht fós i ngach gné den chleachtas oideachais. Ba léir go raibh na seirbhísí 
luathbhlianta níos láidre ar cháilíocht an chomhthéacs chun tacú le foghlaim agus forbairt na leanaí 
agus ar eispéiris foghlama agus ar ghnóthachtálacha ardcháilíochta a sholáthar ná mar a bhí siad ar 
chaighdeán na bpróiseas chun tacú le foghlaim agus le forbairt, agus ar chaighdeán na bainistíochta 
agus na ceannaireachta don fhoghlaim.

Thug cigirí faoi deara go raibh an t-atmaisféar i ngach seirbhís teolaí, fáilteach agus measúil do na 
leanaí agus dá dteaghlaigh, go raibh leanaí sásta agus socraithe i gcoitinne sa tseirbhís, agus go raibh 
an leagan amach agus na hacmhainní sna timpeallachtaí go maith de ghnáth. Sna gníomhartha 
a moladh sna luath-thuarascálacha seo díríodh ar thacú le cleachtóirí luathbhlianta dul i ngleic le 
Treoirchleachtas Aistear Síolta a bhí curtha le chéile ag an CNCM. Bhí úsáid na breathnóireachta á 
mholadh chun réimsí spéise agus dúshláin na leanaí a aimsiú agus rinneadh moltaí praiticiúla maidir 
le leanaí ó chúlraí éagsúla a ionchuimsiú. Thug na cigirí dúshláin a bhain leis an gceannaireacht 
don fhoghlaim faoi deara agus moladh gníomhartha chun próisis athbhreithnithe córasacha agus 
straitéisí cumarsáide feabhsaithe le tuismitheoirí a chothú.

Tionóladh sraith seimineár comhairliúcháin náisiúnta i mí Márta 2016 chun eolas ar na chéad 
eispéaras ar thriail COL in earnáil na luathbhlianta a chur iúl agus chun aischothú a fháil ar 
dhearcthaí na bpáirtithe leasmhara agus na bpáirnéirí go léir ar fheidhmiú na samhla cigireachta 
nua. Bhí freastal an-ard ar na seimineáir le breis agus míle duine i láthair idir na naoi n-ionad. Mar 
aon leis na seimineáir a tionóladh, rinneadh ceistneoirí ar líne a fhorbairt agus a dháileadh chun 
deis a thabhairt dóibh siúd nach raibh i láthair a dtuairimí a léiriú. Fuarthas dhá mhíle freagra san 
iomlán uaidh seo. Tharla, mar thoradh ar an anailís a rinneadh ar an aischothú, gur glacadh le roinnt 
leasaithe agus go ndearnadh iad seo a fhí isteach i samhail COL. Ba é an leasú ba shuntasaí ná gur 
socraíodh go dtabharfaí réamhfhógra ocht n-uaire is daichead sula ndéanfaí COL. 

Luaigh go leor cleachtóirí an dea-eispéireas a bhain leis an bplé comhghairmiúil le cigirí a raibh 
saineolas agus taithí ábhartha acu ar fheidhmiú seirbhísí luathbhlianta. Ba léir go raibh formhór na  
foirne díograiseach agus tiomanta d’eispéiris luathoideachais ardcháilíochta a sholáthar do leanaí 

óga. Ar aon dul le cinntí na gcigirí luathbhlianta, luaigh na cleachtóirí roinnt príomhghnéithe den 
chleachtas oideachasúil ina raibh gá  acu le tacaíocht, ar a n-áirítear:

• Uirlisí	agus	straitéisí	breathnóireachta	chun	láidreachtaí,	réimsí	spéise	agus	dúshláin leanaí a
aithint

• Dearcadh	an	linbh	a	fhí	isteach	sa	phleanáil	don	chlár

• An	chumarsáid	le	tuismitheoirí	faoi	fhoghlaim	a	leanaí

• Leas	a	bhaint	as	Aistear	chun	tacú	lena	gclár	foghlama	a	fhorbairt

• Leanaí	le	riachtanais	bhreise	m.sh.	míchumas	nó	Béarla	mar	theanga	bhreise	a	ionchuimsiú

• Gnóthachtálacha	foghlama	leanaí	a	dhoiciméadú	agus	a	roinnt

Luaigh go leor cleachtóirí gur chuir comhthéacs dúshlánach an chleachtais in earnáil na luathbhlianta 
leis an gcás, agus díríodh aird ach go háirithe ar:

• An	easpa	ama	neamhtheagmhála	chun	an	clár	oideachasúil	a	phleanáil	agus	a	ullmhú

• Nádúr	páirtaimseartha	na	gconarthaí	foirne
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• Tearcmhaoiniú	in	earnáil	na	luathbhlianta

• Easpa	tacaíochtaí	chun	leanaí	le	riachtanais	bhreise	a	ionchuimsiú

3.4  TOSÚ NA CIGIREACHTA FOIRMIÚLA
In April 2016, the final guide to EYEI29 was submitted to the Minister of Education and Skills and 
Minister for Children and Youth Affairs for approval. Formal inspection activity commenced on 14 
April 2016 and by 30 June 2016 a total of 182 EYEI had been completed nationally. The first forty-
four reports of EYEI were published on the Department’s website on June 30th 2016. Responses 
from Early Years services through the editorial processes associated with the publication of these 
EYEI reports appeared to indicate a positive reaction to education-focussed inspection. The responses 
continued to highlight the challenging context being experienced by Early Years services on contract 
to deliver the ECCE Programme including lack of training in Aistear and Síolta Frameworks, lack 
of time for planning and review of practice and difficulties associated with the recruitment and 
retention of qualified staff. There was also some concern expressed over the potential for confusion 
regarding the role of the regulatory inspections conducted by TUSLA Early Years inspectors, by the 
Department of Education and Skills’ Early Years inspectors and by other organisations charged with 
providing support for quality in the Early Years sector. As an attempt to resolve some of the concerns, 
the Department of Children and Youth Affairs established an Operational Systems Alignment Group 
with representation from all relevant agencies including the Department’s Early Years Inspectorate. 
This group acts as a forum to discuss and monitor coordination of evaluation, monitoring and 
support activities in Early Years services funded by the State.  Processes to support the scheduling of 
TUSLA and our inspection activities were subsequently established.  

3.5  CAIGHDEÁIN SA SOLÁTHAR LUATHBHLIANTA
Cé go raibh 182 Cigireachtaí Oideachas-dhírithe Luathbhlianta críochnaithe faoi dheireadh na 
tréimhse lena mbaineann an tuairisc seo, críochnaíodh 309 cigireachtaí eile i 2016 agus tá na 
cigireachtaí ag tarlú i gcónaí. Tá anailís eile ar thorthaí na gCOLí ullmhaithe agus le foilsiú go luath i 
2018.

3.6  CONCLÚID
Ré shuntasach nua a bhí ann do Chigireacht na Roinne agus d’earnáil na luathbhlianta araon nuair a 
tugadh isteach,  i 2015, Cigireacht Oideachas-dhírithe sna Luathbhlianta.  Toisc go mbíonn formhór 
na leanaí páirteach anois sa Chlár COLÓ, cruthaíonn feidhmiú an chláir chigireachta seo deis dul i 
bhfeidhm go dearfach ar eispéaras oideachasúil leanaí sna suíomhanna luathbhlianta agus nuair a 
bhíonn siad ag aistriú chuig an mbunscoil. Is féidir leis an gcigireacht oideachas-dhírithe láidreachtaí 
agus dúshláin na gcleachtóirí luathbhlianta a aithint, agus cur go straitéiseach leis an gclár polasaí 
náisiúnta um fheabhsú cáilíochta. 

29 https://www.education.ie/ga/Foilseacháin/Tuairiscí-Cigireachta-Foilseacháin/Tuarascálacha-Treoirlínte-Meastóireachta/Treoir-don-Chigireacht.pdf
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PRÍOMHTHEACHTAIREACHTAÍ ÓN gCAIBIDIL SEO

Gnéithe a bhfuil rath orthu sa soláthar luathbhlianta: 

• Fáiltíonn	cleachtóirí	luathbhlianta	roimh	an	deis	comhphlé	comhghairmiúil	a	bheith
acu le cigirí a bhfuil taithí luathbhlianta acu, agus tá siad oscailte do chomhairle faoin
mbarrchleachtas.

• Tuairiscítear	seirbhísí	COLÓ	a	bheith	croíúil	agus	fáilteach	agus	soláthraíonn	siad
timpeallachtaí spreagthacha agus sábháilte do leanaí.

• Tá	tusicint	agus	meas	ar	an	súgradh	mar	chur	chuige	oideolaíoch	ionas	go	gcuirtear	ar
chumas leanaí súgradh, forbairt agus foghlaim de réir mar a oireann dá dtréimhse forbartha
agus dá réimsí spéise féin.

Gnéithe a d’fhéadfaí a fheabhsú:

• Feasacht	ar	Aistear agus Síolta mar thacaí don fhéinmheastóireacht agus don fheabhsú a
mhéadú in earnáil na luathbhlianta i gcoitinne

• Cleachtóirí	luathbhlianta	a	bheith	ag	baint	úsáide	níos	córasaí	as	prionsabail	agus
téamaí Aistear: Creatchuraclam na Luath-Óige. Tacaíonn na hacmhainní pleanála agus
féinmheastóireachta atá i dTreoir Chleachtais Aistear Síolta leis sin.

• Cumarsáid	le	tuismitheoirí	a	fhorbairt	ionas	go	gcuirtear	teaghlaigh	ar	an	eolas	go
héifeachtach faoin gcuraclam, faoi pholasaithe agus faoi dhul chun cinn na leanaí
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4.1  RÉAMHRÁ 
Rinneadh raon cigireachtaí i mbunscoileanna sa tréimhse Eanáir 2013 - Iúil 2016 mar a léirítear i 
dTábla 4.1. Bíonn suntas faoi leith ag baint le gach ceann de na samhlacha cigireachta, ach bíonn 
an mheastóireacht ar cháilíocht an teagaisc agus na foghlama mar bhonn leo uile. Déantar cur síos 
sa chaibidil seo ar phríomhthorthaí na gcigireachtaí ar cháilíocht an teagaisc agus na foghlama sna 
bunscoileanna sa tréimhse lena mbaineann an tuarascáil. 

Tábla 4.1 Cigireachtaí sna bunscoileanna Eanáir 2013 - Iúil 2016   

CIGIREACHTAÍ i mBUNSCOILEANNA

Gníomhaíocht cigireachta/meastóireachta 2013 2014 2015
go Iúil 

2016

Meastóireacht Scoile-Uile (MSU) 150 73 73 23

Meastóireacht Scoile Uile, Bainistíocht, Ceannaireacht agus Foghlaim 

(MSU-BCF)
73 193 145 90

Cigireachtaí Teagmhasacha 429 503 345 204

Meastóireachtaí DEIS - 10 10 -

Cigireachtaí Leantacha 126 141 85 66

Measúnú ar Scoileanna in Aonaid Ardtacaíochta, Aonaid Sainchúraim 

agus Ionaid Choinneála Leanaí
9 9 7 -

Píolótú ar  Mheastóireacht Churaclaim i mBunscoileanna 24 12

Píolótú ar  Mheastóireacht  sholáthar ROS i mBunscoileanna 

Príomhshrutha
28 -

Iomlán na ngníomhaíochtaí meastóireachta 787 929 717 395

SONRAÍ EILE A CUIREADH SAN ÁIREAMH SA TUARASCÁIL SEO

An t-iomlán san anailís

Ceistneoirí Tuismitheora 51,050

Ceistneoirí Dalta 37,827

4.2  MEASTÓIREACHT AR CHÁILÍOCHT AN TSOLÁTHAIR I 
 mBUNSCOILEANNA
Breithnímid an méid seo a leanas nuair a bhítear ag meastóireacht cháilíocht na foghlama:

• torthaí	d’fhoghlaimeoirí;

• eispéiris	na	bhfoghlaimeoirí;	agus

• cleachtas	múinteoirí

Breithnímid cáilíocht an teagaisc trí scrúdú a dhéanamh ar:

• ullmhacht	múinteoirí	do	cheachtanna;

• na	modhanna	teagaisc	a	bhíonn	in	úsáid;

• cineál	na	n-idirghníomhuithe	idir	múinteoirí	agus	daltaí,	agus	an	chaoi	ina	mbainistítear	agus
ina n-eagraítear daltaí i rith na ngníomhaíochtaí foghlama; agus

• cleachtadh	an	mheasúnaithe	agus	a	thionchar	ar	an	teagasc	agus	ar	an	bhfoghlaim
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Is cineál cigireachta dian iad na meastóireachtaí ar an scoil uile (MSU), ina ndéantar meastóireacht 
ar cháilíocht na foghlama sa Ghaeilge, sa Bhéarla, sa Mhatamaitic agus i réimse amháin eile den 
churaclam (is féidir an cúigiú réimse curaclaim a mheas ar iarratas ón scoil). Sa Mheastóireacht Scoile 
Uile – Bainistíocht, Ceannaireacht agus Foghlaim (MSU-BCF) déantar meastóireacht ar sholáthar 
iomlán na scoile d’fhoghlaim na ndaltaí i ngach réimse curaclaim. Tugtar réamhfhógra don dá 
chineál cigreachta sin.30   

Ní thugtar réamhfhógra do Chigireachtaí Teagmhasacha, agus tugann siad léargas maith ar an 
ngnáthshaol laethúil ag leanaí sna bunscoileanna. De ghnáth dírítear na cigireachtaí aonlae sin ar 
an teagasc agus ar an bhfoghlaim a bhíonn ag tarlú tráth na cigireachta. Is iondúil go bhfeictear 
ceachtanna i sampla de thrí sheomra ranga ar a mhéid i rith an lae scoile. Thug cigirí cuairt ar 
7,950 ceacht thar gach réimse curaclaim sa tréimhse a chlúdaíonn an tuarascáil agus rinneadh 
meastóireacht ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim iontu go léir.

Tá Comhionannas Deiseanna sna Scoileanna a Sheachadadh (DEIS), Plean Gníomhaíochta na Roinne 
le haghaidh Cuimsiú Oideachais deartha chun a chinntiú go sásaítear éilimh oideachasúla leanaí agus 
daoine óga sna pobail faoi mhíbhuntáiste. Déanaimid cigireacht ar roinnt scoileanna DEIS gach aon 
bhliain. Dírítear aird ár meastóireachtaí ar chineál agus ar éifeachtacht na pleanála gníomhaíochta 
chun feabhsú sa scoil, a chuidíonn leis an scoil chun gach ceann de na seacht dtéama DEIS a fhorbairt: 
Tinreamh; Coinneáil; Dul chun cinn; Gnóthacháil scrúduithe (in iar-bhunscoileanna amháin); 
Litearthacht; Uimhearthacht; agus Comhpháirtíocht le tuismitheoirí agus daoine eile.

Áirítear lenár mbonn fianaise dár mbreithiúnais mheastóireachta na sonraí a bhaintear as anailís ar 
cheistneoirí a chomhlánaíonn tuismitheoirí agus daltaí agus, le déanaí, múinteoirí.

4.3  CÁILÍOCHT NA FOGHLAMA SNA BUNSCOILEANNA
4.3.1  Cáilíocht fhoriomlán na foghlama 
Bunaítear na breithiúnais fhoriomlána ar an fhianaise go léir a bhíonn ar fáil tar éis roinnt 
breathnóireachtaí ar cheachtanna. Tuairiscítear leo an leibhéal cáilíochta a sholáthraítear thar an 
scoil uile seachas ag leibhéal an cheachta. Is ionann na figiúirí a sholáthraítear i dtábla 4.2 agus 
na breithiúnais fhoriomlána a cheapann cigirí faoi cháilíocht na foghlama sna 822 scoileanna ina 
ndearnadh na cigireachtaí úd sa tréimhse idir Eanáir 2013 - Iúil 2016. Cheapamar an fhoghlaim 
bheith sásúil nó ní b’fhearr in idir 89% agus 96% de na suíomhanna ar tugadh cuairt orthu, ag brath 
ar an tsamhail chigireachta a úsáideadh. 

Tábla 4.2: Cáilíocht fhoriomlán na foghlama: Cinntí na gCigirí  

Cineál Cigireachta An-mhaith Go maith Níos lú ná sásúil

Meastóireacht Scoile Uile* 27% 67% 6%

MSU-BCF 29% 67% 4%

Cigireacht Theagmhasach 12% 77% 11%

*Sna tuairiscí MSU déanann cigirí cáilíocht fhoriomlán na foghlama agus an teagaisc a chlárú mar bhreithiúnas amháin.

30 Ba é an réamhfhógra don MSU sa tréimhse a bhí i gceist ná cúig seachtaine, agus trí seachtaine do MSU-BCF. Táthar tar éis an tréimhse fógra a 
laghdú, ó Mheán Fómhair 2016, chuig deich lá don dá shamhail chigireachta.
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Bhí na tuismitheoirí a d’fhreagair ceistneoirí a dáileadh le linn na gcigireachtaí scoile uile 
fíordhearfach faoin bhforbairt a thagann ar a leanaí sa bhunscoil, le 97% ag aontú leis an ráiteas 
‘Tá ag éirí go maith le mo pháiste ar scoil.’ Thug formhór na ndaltaí bunscoile (83%) le fios go 
mbaineann siad taitneamh as an bhfoghlaim ar scoil.  

4.3.2  Cáilíocht na foghlama sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic  
Tagann roinnt torthaí dearfacha aníos ó thuairiscí cigireachta faoi fhoghlaim leanaí sa Bhéarla agus 
sa Mhatamaitic sa tréimhse idir Eanáir 2013 - Iúil 2016.  

Tábla 4.3 Cáilíocht na foghlama sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic: Cinntí cigirí sna meastóireachtaí 

An-mhaith Go maith
Níos lú ná 

sásúil

Béarla 

Meastóireacht Scoile 
Uile - MSU

Cáilíocht an teagaisc agus na foghlama 27% 66% 7%

Gnóthachtálacha litearthachta daltaí 30% 64% 6%

Cigireacht 
Theagmhasach

Cáilíocht na foghlama 89% 11%

Matamaitic 

Meastóireacht Scoile 
Uile - MSU

Cáilíocht an teagaisc agus na foghlama 33% 63% 4%

Gnóthachtálacha  uimhearthachta 
daltaí

43% 55% 2%

Cigireacht 
Theagmhasach

Cáilíocht na foghlama 87% 13%

Ba léir do chigirí go raibh cáilíocht an teagaisc agus na foghlama sa Bhéarla go han-mhaith i 
mbeagán os cionn an ceathrú cuid de na 321 scoil ina ndearnamar meastóireacht scoile uile. Bhí sé 
go maith in dá thrian eile. Bhí ár dtorthaí maidir le foghlaim na Matamaitice i meastóireachtaí scoile 
uile ábhairín ní ba dhearfaí, agus tuairiscíodh cáilíocht an teagaisc agus na foghlama sa Mhatamaitic 
a bheith an-mhaith i dtrian acu. Chomh maith le tuairisciú faoin gcáilíocht ag leibhéal na scoile uile, 
déanann cigirí meastóireacht freisin ar an gcáilíocht i gceachtanna aonair. Le linn na gCigireachtaí 
Teagmhasacha léiríodh dúinn an fhoghlaim a bheith sásúil nó ní b’fhearr in 89% de na ceachtanna 
Béarla agus in 87% de na ceachtanna Matamaitice a ndearnadh meastóireacht orthu. 

Tá an t-ardú ar ghnóthachtáil leanaí sa litearthacht agus san uimhearthacht deimhnithe ag 
tástálacha litearthachta náisiúnta agus idirnáisiúnta.31 Mar aon le dul i bhfeidhm ar gach réimse 
curaclaim, is dócha go raibh tionchar ag an riachtanas a bhí ar scoileanna, sa tréimhse 2012-2016, 
díriú ar litearthacht agus uimhearthacht mar phríomhthéamaí sa phróiseas féinmheastóireachta 
scoile ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic. Tugann Tabla 4.4 le fios 
gur chuir formhór na ndaltaí in iúl go dtuigeann siad go raibh ag éirí go maith leo sa Mhatamaitic 
agus sa léitheoireacht.

Tábla 4.4 Tuairimí daltaí faoina bhfoghlaim sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic – Freagraí ceistneora

Ceist Tá Níl Níl a fhios agam

Tá ag éirí go maith liom sa léitheoireacht  81% 3% 16%

Tá ag éirí go maith liom sa Mhatamatic 77% 5% 18%

31 Clerkin, A., Perkins, R. and R. Cunningham (2016) TIMSS 2015 in Ireland: Mathematics and science in primary and post-primary schools Baile 
Átha Cliath: An Foras Taighde ar Oideachas
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Cé go bhfuil sé sin an-dearfach, tugann anailís níos géire le fios go bhfuil gá fós le roinnt feabhsaithe 
i roinnt gnéithe den fhoghlaim. Táimid buartha faoi líon na gceachtanna inar measadh foghlaim 
daltaí a bheith níos lú ná sásúil sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic le linn na gCigireachtaí Teagmhasacha 
(11% agus 13% faoi seach). Níor tháinig ach feabhas fíor-bheag air sin ó foilsíodh Tuairisc an 
Phríomhchigire dheiridh sa bhliain 2013, nuair b’ionann na figiúirí agus 13% agus 15% faoi seach. 
Táimid buartha freisin faoi líon na ndaltaí bunscoile, a thug le fios le linn na meastóireachtaí scoile 
uile, go bhfuil siad éiginnte faoina ngnóthachtáil sa dá réimse curaclaim sin. Tugtar le fios sna figiúirí 
thuas, i dtábla 4.4, gur gá do mhúinteoirí cumarsáid níos éifeachtaí a dhéanamh le leanaí faoi na 
láidreachtaí atá acu agus faoi na réimsí ina gcaithfidh siad feabhsú.  

4.3.3  Cáilíocht na foghlama – Gaeilge  
Tá ár dtorthaí maidir leis an nGaeilge i bhfad níos diúltaí ná iad siúd don Bhéarla nó don 
Mhatamaitic. Is léir meath ar thorthaí leanaí sa Ghaeilge ó Thuairisc an Phríomh-Chigire roimhe seo 
sa bhliain 2013, nuair a bhreithnigh cigirí go raibh cáilíocht na foghlama go maith nó ní b’fhearr in 
76% de na ceachtanna a ndearnadh meastóireacht orthu. Níl an dul chun cinn is cóir á dhéanamh ag 
líon suntasach leanaí sa Ghaeilge.

Tábla 4.5: Cáilíocht na foghlama sa Ghaeilge: Cinntí na gCigirí    

Cineál Cigireachta An-mhaith Go maith
Níos lú ná 

sásúil

Gaeilge Meastóireacht ar an Scoil 

Uile

Cáilíocht an teagaisc agus na 

foghlama
12% 60% 28%

Cigireacht Theagmhasach* Cáilíocht na foghlama 74% 26%

*Céatadán na gceachtanna inar aontaigh cigire leis an ráiteas, ‘Tá cáilíocht na dtorthaí foghlama sásúil’

4.4  CÁILÍOCHT AN TEAGAISC SNA BUNSCOILEANNA
4.4.1  Cáilíocht an teagaisc ar an iomlán
Fuaireamar amach go mbaineann caighdeán ard leis an teagasc i gcoitinne i mbeagnach 2,000 
bunscoil ar thugamar cuairt orthu idir mí Eanáir 2013 agus mí Iúil 2016. Thug na cigirí rátáil shásúil 
don teagasc ar an iomlán in 88-96% de na scoileanna ar tugadh cuairt orthu, ag brath ar an tsamhail 
chigireachta a bhí in úsáid. 

Tábla 4.6: Cáilíocht an teagaisc ar an iomlán: Cinntí na gCigirí

Cineál Cigireachta
Teagasc

An-mhaith Go maith Níos lú ná sásúil

Meastóireacht Scoile Uile* 27% 67% 6%

MSU-BCF 31% 66% 3%

Cigireacht Theagmhasach 13% 75% 12 %

*Is mar bhreithiúnas aonair a thaifeadann na cigirí cáilíocht an teagaisc ar an iomlán sna tuairiscí MSU.
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Léirigh anailís ar cheachtanna aonair a ndearnadh meastóireacht orthu i gcaitheamh na 
gCigireachtaí Teagmhasacha go raibh leibhéal sástachta an-ard ag baint le scileanna bainistíochta 
ranga na múinteoirí agus leis an gceartúchán ar obair na ndaltaí.

Tábla 4.7: Cinntí na gCigirí: Cigireachtaí Teagmhasacha

Gach Ceacht: Cigireachtaí Teagmhasacha Sásúil Níos lú ná sásúil

Bíonn ullmhúchán sásúil ann don cheacht 85% 15%

Bíonn modhanna múinte oiriúnacha in úsáid 86% 14%

Cuirtear gníomhaíochtaí foghlama oiriúnacha ar fáil do dhaltaí 85% 15%

Tá na scileanna bainistíochta ranga sásúil 96% 4%

4.4.2  Cáilíocht na gcur chuige teagaisc
Níl an scéal maidir leis na modhanna teagaisc a bhíonn in úsáid agus na heispéiris foghlama do 
dhaltaí chomh dearfach céanna. Is le linn na gCigireachtaí Teagmhasacha a bhreathnaíonn na cigirí 
ar oiriúnacht na modhanna teagaisc, agus an rangleibhéal, an t-ábhar atá á theagasc agus na torthaí 
foghlama atá beartaithe do na ceachtanna á gcur san áireamh acu. Measadh go raibh na  modhanna 
teagaisc a bhí in úsáid i 14% de na ceachtanna níos lú ná sásúil ar an iomlán. Thugamar faoi deara, 
ach go háirithe, go raibh na deiseanna don obair i gcomhpháirt le chéile an-teoranta. Thug 27% de 
na daltaí le fios sna ceistneoirí MSU nach mbíonn grúpobair ar bun acu formhór na laethanta. 

Léiríonn tábla 4.8 thíos fianaise lom nach mbaineann múinteoirí leas as modhanna teagaisc a 
spreagann leanaí chun foghlaim óna chéile agus lena chéile, agus nach mbíonn na heispéiris 
foghlama chomh leanbh-lárnach agus a ba chóir. Sna ceachtanna Gaeilge agus Béarla a ndearnadh 
meastóireacht orthu, mar shampla, ina mbíonn dlúthbhaint ag scileanna cumarsáide le foghlaim 
éifeachtach, níor tugadh deis do dhaltaí oibriú le chéile ach i leath de na ceachtanna a breathnaíodh. 
Is díol suntais freisin é go raibh i bhfad níos lú deiseanna ag daltaí foghlaim trí  chomhrá agus trí 
chomhphlé sna ceachtanna Gaeilge a breathnaíodh (77%) ná mar a bhí acu sa Bhéarla agus sa 
Mhatamaitic. 

In athbhreithniú cigireachta inmheánach ar seachtó cúig thuairisc meastóireachta scoile uile, a 
foilsíodh sa tréimhse lena mbaineann an tuarascáil seo, léiríodh gurb í an Ghaeilge an t-ábhar ba 
mhó a ndúradh go raibh gá le feabhsú. Cuireann cigirí comhairle ar mhúinteoirí lena dheimhniú go 
mbíonn difreálú cuí in ábhar an cheachta chun freastal ar riachtanais fhoghlama agus réimsí cumais 
éagsúla na ndaltaí. Díríonn siad aird freisin ar an ngá atá le scileanna cumarsáide na ndaltaí a neartú 
sa Ghaeilge le deiseanna breise a sholáthar sa seomra ranga chun an teanga atá múinte a úsáid.

Níor léir na deiseanna don fhoghlaim chomhoibríoch sa Mhatamaitic ach i 58% de na ceachtanna 
a breathnaíodh le linn na meastóireachtaí scoile uile agus, i 16% de na ceachtanna,  ní raibh na 
cigirí sásta go raibh na gníomhaíochtaí foghlama a cuireadh ar fáil oiriúnach. D’fhéadfaí dearcthaí 
dearfacha a chothú i leith na Matamaitice trí chuir chuige nuálacha agus leanbhlárnacha a 
thabharfadh deis do dhaltaí a bheith gafa go gníomhach le hábhar an cheachta.
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Tábla 4.8 Cinntí na gCigirí - Teagasc: Cigireachtaí Teagmhasacha Béarla, Matamaitic agus Gaeilge

Cigireachtaí Teagmhasacha 
Béarla Matamaitic Gaeilge

Sásúil Níos lú ná 
sásúil

Sásúil Níos lú ná
sásúil

Sásúil Níos lú ná 
sásúil

Baintear úsáid as modhanna 

múinte oiriúnacha

88% 12% 85% 15% 78% 22%

Déantar foghlaim daltaí a 

fhorbairt go sásúil (eolas 

agus scileanna)

89% 11% 86% 14% 76% 24%

Tugtar deis do dhaltaí 

foghlaim trí chaint agus plé

90% 10% 87% 13% 77% 23%

Cuirtear ar  chumas daltaí a 

bheith ag obair le chéile

57% 43% 58% 42% 54% 46%

Baintear úsáid as TFC sa 

cheacht a breathnaíodh

50% 50% 52% 48% 52% 48%

Tá na cleachtais don 

mheasúnú sásúil

76% 24% 69% 31% 65% 35%

4.4.3  Cáilíocht an teagaisc - úsáid TFC
Ba léir do na cigirí feabhas in úsáid teicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide (TFC) sna 
ceachtanna Matamaitice. I 2010, níor léir an TFC ach i 30% de na ceachtanna a scrúdaíodh. Tháinig 
ardú go 46%  air sin sa bhliain 2012, agus, sa tréimhse lena mbaineann an tuarascáil seo, bhain leanaí 
tairbhe as úsáid TFC ag an múinteoir nó acu féin i 52% de na ceachtanna ar tugadh cuairt orthu. In 
ainneoin sin, ní raibh an TFC in úsáid ach i ndíreach faoi bhun leath de na ceachtanna a ndearnadh 
meastóireacht orthu trasna an churaclaim le linn cigireachtaí teagmhasacha. Cé go dtugann sé seo 
le fios nach bhfuil múinteoirí ag baint leasa as an deis a chuireann TFC ar fáil dóibh, ba chóir gan 
dearmad a dhéanamh gur é fócas an cheachta a bhíonn mar bhonn leis an úsaid is féidir a bhaint 
as an TFC mar áis teagaisc agus foghlama. Is ábhar suntais gur thug 88% den 1,823 múinteoir a 
chomhlánaigh ceistneoirí ar líne le linn na meastóireachtaí scoile uile le fios go mbíonn rochtain 
mhaith acu ar shaoráidí TFC ina scoileanna.

Tá fáil i Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020, Foghlaim, Teagasc agus Measúnú a Fheabhsú,32 
na Roinne, a foilsíodh i mí Dheireadh Fómhair 2015, ar bhearta a chuidíonn le scoileanna agus 
múinteoirí dul i dtaithí ar mhodheolaíochtaí nua chun daltaí a theagasc agus chun bheith gafa le TFC 
a úsáid gan uaim sa teagasc, san fhoghlaim agus sa mheasúnú. Leagtar amach sraith chuimsitheach 
beart sa straitéis atá le baint amach sa chlár cúig bliana idir 2015 agus 2020, agus an fhorbairt seo 
le tarlú bunaithe ar cheithre phríomhthéama: Teagasc, Foghlaim agus Measúnú ag baint úsáide 
as TFC; Foghlaim Ghairmiúil Múinteoirí; Ceannaireacht, Taighde agus Polasaí; agus Infrastruchtúr 
TFC. Tacóidh feidhmiú na straitéise i scoileanna le húsáid níos minice agus níos éifeachtaí as an TFC i 
seomraí ranga.  

32 ROS(2015) An Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020, Foghlaim, Teagasc agus Measúnú a Fheabhsú https://www.education.ie/en/
Publications/Policy-Reports/Digital-Strategy-for-Schools-2015-2020.pdf
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4.4.4  Cáilíocht an mheasúnaithe
Is dlúthchuid den teagasc é an measúnú, agus cuidíonn sé chun éifeachtacht an cheachta a fheabhsú. 
Is féidir le haiseolas soiléir agus moltach do dhaltaí, agus iad i mbun oibre sa rang, spreagadh a 
thabhairt dóibh i dtreo feabhsú na foghlama. Cuirtear in iúl do dhaltaí na réimsí ina bhfuil ag éirí 
go maith leo, agus ar féidir leo forbairt a dhéanamh chun a gcuid foghlama san ábhar a fheabhsú.  
Léiríodh do na cigirí go raibh cáilíocht an chleachtais mheasúnaithe níos lú ná sásúil i níos mó ná 
an cúigiú cuid de na ceachtanna ar tugadh cuairt orthu le linn cigireachtaí teagmhasacha. Léiríodh 
toradh den chineál céanna ó MSUí a rinneadh sa tréimhse seo, agus, i 19% de na cigireachtaí, 
bhíothas den tuairim go bhféadfaí cáilocht an mheasúnaithe a fheabhsú. Tugtar le fios, ó fhreagraí 
na ndaltaí ar cheistneoirí, go bhfuil gá le níos mó plé leo ar thorthaí scrúduithe agus gur gá cur síos 
níos iomláine a thabhairt dóibh ar an tslí is fearr inar féidir leo feabhsú. 

Tábla 4.9: Ceistneoirí an Dalta - Múinteoireacht: leibhéal an aiseolais faoin obair

Cineál 
Cigireachta Aontaím Ní aontaím Níl a fhios 

agam

Labhraíonn mo mhúinteoir liom faoin tslí inar féidir liom mo 

chuid oibre a fheabhsú
MSU

87% 5% 8%

Insíonn mo mhúinteoir dom conas mo chuid oibre a fheabhsú DEIS 91% 4% 5%

Labhraíonn mo mhúinteoir liom faoi mo thorthaí scrúduithe DEIS 68% 19% 13%

Baineann measúnú éifeachtach go lárnach leis an tacaíocht d’fhoghlaim na ndaltaí. Tá sé 
fíorthábhachtach gur féidir le múinteoirí measúnú a dhéanamh ar an tslí ina bhfuil daltaí ag 
foghlaim agus tuiscint a fháil ar conas agus cén fáth nach bhfuil dul chun cinn á dhéanamh acu. Ba 
cheart leas a bhaint as úsáid mhúnlaitheach na sonraí measúnaithe chun cláir fhoghlama a phleanáil 
agus chun a chinntiú go mbíonn difreálú cuí sna cláir sin mar fhreagairt ar riachtanais agus ar 
inniúlachtaí éagsúla na bhfoghlaimeoirí. Níl aon fheabhas suntasach ar an ngné seo den teagasc ó 
Tuarascáil an Phríomhchigire dheiridh sa bhliain 2013.

4.5  CÁILÍOCHT NA TACAÍOCHTA D’FHOGHLAIM LEANAÍ I 
 mBUNSCOILEANNA
Nuair a dhéanaimid cigireacht sna scoileanna, tuigimid go maith go mbíonn na t-oideachas 
ríthábhachtach chun forbairt leanaí a fheabhsú agus chun ionchuimsiú sóisialta a chothú, go háirithe 
do leanaí ó chúinsí faoi mhíbhuntáiste. Le linn MSU agus MSU-BCF déanann cigirí iniúchadh ar an 
obair a bhíonn á dhéanamh ag scoileanna chun tacú leis na leanaí seo chun a lánchumas oideachasúil 
a ghnóthú. 

Éascaíonn próiseas na meastóireachta iniúchadh, go praiticiúl, ar an tslí ina n-éiríonn le scoileanna 
freastal ar dhaltaí trína bpolasaithe iontrálacha agus rollaithe, i leithdháileadh na n-acmhainní 
chun tacú le foghlaim agus le rannpháirtíocht daltaí i saol na scoile, agus i gcomhoibriú na scoile le 
gníomhaireachtaí pobail chun freastal ar riachtanais na ndaltaí. Breathnaímid freisin ar an gcaoi ina 
mbíonn tacaíocht ar fáil do dhaltaí ó ghrúpaí mionlaigh trí thacaíochtaí Béarla breise mar shampla, 
agus trí pholasaithe ina ndéantar a gcuimsiú a chothú i ngach gné de shaol na scoile. Is eol dúinn 
go ngnóthaítear na torthaí is fearr do leanaí a mbíonn gá acu le tacaíocht bhreise nuair a bhíonn 
dlúthnaisc idir an scoil agus na teaghlaigh, agus dá bhrí sin breathnaímid freisin ar cháilíocht na 
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comhpháirtíochta idir baile agus scoil le linn na gcigireachtaí. Fuarthas amach sna meastóireachtaí 
scoile uile a rinneadh i rith na tréimhse idir Eanáir 2013 - Iúil 2016 go raibh cáilíocht na tacaíochta do 
dhaltaí, ar an iomlán, go maith nó ní b’fhearr i 91% de na scoileanna ar tugadh cuairt orthu. 

4.5.1  Comhionannas Deiseanna a Sholáthar i Scoileanna - DEIS
I 2015, d’fhoilsigh an Chigireacht Ag Breathnú ar Phleananna Gníomhaíochta le hAghaidh 
Feabhsúcháin i mBunscoileanna DEIS. Léiríodh ann na torthaí ó cheithre mheastóireacht is daichead 
inar díríodh go sonrach ar phleanáil gníomhaíochta le haghaidh feabhsúcháin i mbunscoileanna DEIS 
Banda 1 idir na blianta 2011 agus 2014. Tugadh faoi deara sa tuarascáil go dtuairiscíonn scoileanna 
dul chun cinn sár-mhaith maidir le leibhéil ghnóthachála daltaí a fheabhsú sa litearthacht, agus gur 
léir dul chun cinn nach bhfuil díreach chomh láidir ó thaobh na huimhearthachta de. Tá líon beag 
ábhair imní ann go fóill, áfach, maidir le téamaí litearthachta agus uimhearthachta DEIS. Is léir gur 
dhírigh scoileanna go rathúil ar scileanna léitheoireachta agus scríbhneoireachta daltaí a ardú, ach 
nár éirigh chomh maith céanna leo scileanna labhartha na ndaltaí a fhorbairt. San uimhearthacht 
agus sa mhatamaitic. cé go léiríonn formhór na scoileanna láidreachtaí maidir le straitéisí a roghnú 
agus a chur i bhfeidhm, ní léir fós tionchar acu seo ar ghnóthachtáil i mionlach suntasach scoileanna. 
Ábhar imní amháin a léiríodh sna meastóireachtaí ná an gá atá ag scoileanna freastal ar bhealach 
níos éifeachtaí ar éagsúlacht idir daltaí aonair ó thaobh na huimhearthachta. Caithfear aghaidh a 
thabhairt go sonrach ar riachtanais na ndaltaí ardchumasacha.

Tá tuismitheoirí agus daltaí sásta i gcoitinne le cáilíocht na tacaíochta atá ar fáil, cé gur léir go 
mb’fhearr le roinnt daltaí sna scoileanna DEIS nach dtógfaí amach ón rang iad, agus go gcinnteodh 
cur chuige níos comhtháite dá dtacaíocht rochtain a bheith acu ar gach ceacht. Tá scóip freisin chun 
cleachtais aiseolais níos fearr a fhorbairt ionas gur féidir le daltaí i scoileanna DEIS tuisicnt níos fearr a 
bheith acu ar a ngnóthachtálacha sna scrúduithe. 

4.5.2  Riachtanais Speisialta Oideachais
Nuair a bhíonn meastóireacht á dhéanamh againn ar cháilíocht na tacaíochta a sholáthraítear do 
dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais (RSO), tugann cigirí aird ar pholasaithe na scoile maidir 
le rollú daltaí le RSO, a n-ionchuimsiú agus a rannpháirtíocht i saol na scoile; agus cáilíocht na 
dtacaíochta teagaisc a chuirtear ar fáil dóibh sa seomra ranga agus i gcomhthéacsanna tacaíochta 
faoi leith.

I measc na láidreachtaí sa chleachtas a chláraigh cigirí bhí feidhmiú éifeachtach an chur chuige 
céimnithe chun freastal ar riachtanais daltaí; dea-úsáid an eolais ó mheasúnaithe; pleananna 
oideachais aonair dea-dheartha le hionchur ó thuismitheoirí agus ó dhaltaí de réir mar a d’oir agus 
comhoibriú agus comhpháirtíocht idir an múinteoir ranga agus an múinteoir tacaíochta foghlama. 

Tábla 4:10: Cáilíocht an tsoláthair RSO – breithiúnais cigirí (MSU/MSU-BCF)

An-mhaith Go maith Níos lú ná sásúil

Cáilíocht na tacaíochta do dhaltaí le RSO  28% 61% 11%

Foghlaim daltaí le RSO 24% 68% 8%

Teagasc daltaí le RSO  29% 61% 10%
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Cé go bhfuil an pictiúr an-dearfach ar an iomlán, dhírigh na cigirí aird scoileanna ar an ngá a 
dheimhniú, nuair is féidir, go ndéantar múinteoirí le taithí agus cáilithe a dháileadh ar dhaltaí le 
riachtanais speisialta oideachais ionas gur féidir freastal ar na riachtanais atá acu. Tá na réimsí ina 
bhféadfaí feabhsuithe a dhéanamh ar aon dul leo siúd a luadh i dTuarascáil an Phríomhchigire ón 
mbliain 2013. Leanann cigirí ag spreagadh scoileanna chun samhlacha tacaíochta a iniúchadh a 
ligfidh do leanaí fanacht sa seomra ranga (seachas iad a thógaint amach); a chinntiú go mbíonn 
pleananna tacaíochta do leanaí ábhartha agus go gcuidíonn siad leis an bhfeabhsú de réir a chéile; 
agus teagmháil níos mó a bheith acu le tuismitheoirí (agus daltaí, de réir mar is cuí) nuair a bhíonn 
plean tacaíochta agus spriocanna foghlama á shocrú do leanaí le RSO.

Nuair a bhíonn meastóireachtaí ar bun i scoileanna speisialta agus i ranganna speisialta ceangailte le 
scoileanna príomhshrutha, déanaimid ceistneoirí tuismitheoirí agus daltaí a dháileadh freisin, de réir 
mar is cuí. Tá torthaí na gceistneoirí sin fíor-dhearfach maidir leis an tacaíocht do dhaltaí le RSO. 

Tábla 4.11: Tuiscint na dtuismitheoirí agus na ndaltaí ar thacaíocht RSO – Freagraí ó cheistneoirí

Ceistneoir do Thuismitheoirí (Suíomhanna RSO) Aontaím Ní Aontaím Níl a fhios 
agam

Bíonn an obair a iarrtar ar mo leanbh a dhéanamh curtha in oiriúint dá c(h)umas 92% 2% 6%

Is eol dom na spriocanna foghlama atá leagtha amach do mo leanbh 91% 2% 7%

Táim sásta leis na deiseanna a fhaighim chun na spriocanna foghlama sin a phlé 

le múinteoirí agus le gairmithe eile
92% 4% 4%

Cuirtear deiseanna cuí ar fáil do mo leanbh chun a c(h)uid spriocanna a shocrú 

agus a athbhreithniú
86% 3% 11%

Ceistneoir do Dhaltaí (Suíomhanna RSO) Tá Níl Níl a fhios 
agam

Cuideoidh mo mhúinteoir liom i gcónaí mura dtuigim rud éigin 91% 2% 7%

I 2015, rinneamar píolótú ar shamhail chigireachta nua ina raibh fócas ar leith ar an tslí ina 
soláthraíonn scoil príomhshrutha do dhaltaí le RSO. Tá na torthaí ó na fiche a hocht cigireachtaí 
a rinneadh dearfach agus léiríonn na freagraí ó cheistneoirí na dtuismitheoirí, a dáileadh i rith 
na gcigireachtaí, go bhfuil leibhéal ard sástachta ann le cáilíocht na tacaíochta a fuair a leanaí 
a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Is léir i dtábla 4.11, áfach, go bhfuil gá le níos mó 
rannpháirtíochta tuismitheora sa phleanáil agus sa tacaíocht dá leanaí. Ní raibh ar chumas beagnach 
10% de thuismitheoirí a rá go raibh siad ar an eolas faoi na spriocanna foghlama a socraíodh dá 
leanaí sna pleananna foghlama aonair.

4.6  CÁILÍOCHT NA CEANNAIREACHTA AGUS NA BAINISTÍOCHTA 
SNA BUNSCOILEANNA

Tá freagracht na ceannaireachta agus na bainistíochta mar chúram ar na boird bhainistíochta, ar an 
bpríomhoide agus an leas-phríomhoide, agus ar na múinteoirí sa scoil a bhfuil poist freagrachta le 
hardú céime acu. 
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4.6.1  Na Boird Bhainistíochta 
Thuairiscigh na cigirí ar obair na mbord bainistíochta sna scoileanna ina ndearnadh 822 
meastóireacht scoile-uile. Bhí ráitis freisin faoi bhainistiú na scoile sna ceistneoirí do thuismitheoirí a 
dáileadh le linn meastóireachtaí scoile uile agus meastóireachtaí DEIS. 

Ar an iomlán léiríodh dúinn go raibh an bhainistíocht sásúil nó níos fearr in idir 89%-90% de na 
scoileanna ina ndearnamar meastóireachtaí scoile uile (MSU nó MSU-BCF) idir Eanáir 2013 - Iúil 
2016. Tugadh faoi deara sna scoileanna ba éifeachtaí go raibh na boird tacúil, dúthrachtach, 
réamhghníomhach, fóinteach agus díograiseach d’fhorbairt leanúnach na scoile. Sna scoileanna 
nach rabhamar sásta le cáilíocht shaothar an bhoird, ba léir dúinn nach raibh faomhadh tugtha acu 
do pholasaithe eagrúcháin agus do phleananna curaclaim, agus nach raibh na polasaithe agus na 
pleananna sin curtha in iúl go héifeachtach do thuismitheoirí. Rinneamar moltaí freisin i roinnt dár 
dtuairiscí cigireachta go mba cheart don bhord a bheith níos gníomhaí sa phleanáil straitéiseach 
d’fhorbairt leanúnach na scoile, agus go mba chóir go mbeadh baint níos mó acu le pobal na scoile 
chun feabhsú scoile a thabhairt chun cinn.

Fuaireamar réimse láidreachtaí sa chumarsáid idir an scoil agus tuismitheoirí, go háirithe maidir le 
húsáid mhéadaithe na teicneolaíochta. Tá a lán scoileanna anois a mbíonn rannán ar leith acu do 
thuismitheoirí ar láithreán gréasáin na scoile, agus tá líon méadaitheach scoileanna ag baint úsáide 
as an áis “text-a-parent” chun dul i dteagmháil le tuismitheoirí. Dúirt formhór na dtuismitheoirí 
(93%) go raibh siad sásta leis na socruithe do chruinnithe idir múinteoirí agus tuismitheoirí, agus 
dúirt 96% go bhfuil a fhios acu cén duine sa scoil ar cheart dóibh labhairt leis/léi má bhíonn fadhb 
ann. Tá leibhéal ard sástachta ann freisin le tuairiscí scoile, agus 93% de na tuismitheoirí ag rá go 
bhfaigheann siad léargas maith sna tuairiscí scoile ar an tslí ina bhfuil ag éirí lena leanbh.  

Fuaireamar amach freisin, áfach, gur gá roinnt gnéithe den chumarsáid idir scoileanna agus 
tuismitheoirí a fheabhsú. Léirítear sna freagraí ó thuismitheoirí agus ó mhúinteoirí ar na ceistneoirí 
gur gá an chumarsáid ar ghnóthaí scoile agus ar obair na scoile a fheabhsú. Mar shampla, dúirt 12% 
de na tuismitheoirí sna scoileanna príomhshrutha, agus 9% de na tuismitheoirí a bhfreastalaíonn 
a leanaí ar scoileanna speisialta nó ar ranganna speisialta ceangailte le scoileanna príomhshrutha 
nár cuireadh iad ar an eolas faoi pholasaí oideachais chaidrimh agus gnéasachta (OCG) na scoile. 
Thug 20% de thuismitheoirí na ranganna /scoileanna speisialta ‘níl a fhios agam’ mar fhreagra ar an 

gceist sin, agus thug 24% de thuismitheoirí daltaí na scoileanna/ranganna príomhshrutha ‘níl a 
fhios agam’ mar fhreagra. Léiríonn sé sin gur gá don bhainistíocht sonraí an pholasaí sin a chur in 
iúl go héifeachtach do thuismitheoirí. 

Mar sin féin, léiríodh feabhas beag sa chumarsáid idir tuismitheoirí agus scoileanna. Bhí méadú 2% 
ar líon na dtuismitheoirí a dúirt gur léir don scoil a dtuairimí ar chúrsaí scoile ná mar a thug le fios 
sna blianta 2010-2012, agus bhí méadú 8% ar líon na dtuismitheoirí a dúirt go soláthraíonn an bord 
tuarascáil bhliantúil dóibh ná mar a tharla i 2010-2012. 

In ainneoin na dea-oibre seo go léir, nuair a aimsítear laigí tromchúiseacha in obair na scoile, feictear 
dúinn freisin gur tosca ríthábhachtach iad cumas an bhoird bhainistíochta agus ceannairí na scoile 
chun dul i ngleic leis na dúshláin a aithnítear. Is féidir le nádúr deonach na ballraíochta ar fhormhór 
na mbord cur as don chumas, ag leibhéal scoile, aghaidh a thabhairt ar dhúshláin thromchúiseacha 
ar nós, mar shampla, ceisteanna rialachais agus freagracht fostóra a ghlacadh go héifeachtach maidir 
le nósanna imeachta chun plé le gearáin.



58

TUARASCÁIL AN PHRÍOMHCHIGIRE EANÁIR 2013 - IÚIL 2016

4.6.2  Bainistíocht Inscoile
Bainimid leas as an téarma ‘bainistíocht inscoile’ chun labhairt faoin gceannaireacht ghairmiúil 
inmheánach sa scoil, a thagann go hiondúil ón bpríomhoide nó ón leas-phríomhoide. Áirítear leis 
seo saothar na múinteoirí eile a bhfuil ardú céime acu agus cúraimí orthu maidir le ceannaireacht 
churaclaim nó le gnéithe eile de shaothar na scoile. Agus obair na foirne bainistíochta inscoile á 
mheastóireacht, bímid airdeallach faoi thionchar an mhoratóra um cheapacháin seirbhíse poiblí a 
bhí i bhfeidhm ó mhí an Mhárta 2009 i leith. Toradh amháin a bhí leis sin ná nár líonadh, de ghnáth, 
folúntais do phoist ardaithe céime ar nós príomhoide cúnta nó múinteoir le dualgais speisialta. 
Tharla laghdú dá réir ar mhéid na foirne bainistíochta ina lán scoileanna.

Nuair a bhí cigirí ag cur síos ar an dea-chleachtas a chonaic siad sa réimse seo i scoileanna, rinneadh 
tagairt do cheannaireacht láidir agus fhóinteach an phríomhoide, d’fhócas na scoile uile ar an 
teagasc agus ar an bhfoghlaim agus dá dtiomantas gnóthachtáil na ndaltaí a ardú. Tá cur chuige 
foirne tugtha faoi deara againn freisin i leith na ceannaireachta agus na ceannaireachta dháileach 
ina ndéanann baill den fhoireann bhainistíochta inscoile freagracht a ghlacadh ar thionscnaimh 
feabhsaithe scoile agus ar reáchtáil éifeachtach na scoile a roinnt. 

Tábla 4.12: Cáilíocht oibre na bainistíochta inscoile: Cinntí na gCigirí

Cineál 
Cigireachta

An-mhaith Go maith Níos lú ná sásúil

Éifeachtacht na bainistíochta inscoile MSU 38% 47% 15%

Éifeachtacht na ceannaireachta agus na 

bainistíochta

MSU-BCF 37% 52% 11%

Mar atá i dTuarascáil an Phríomhchigire a foilsíodh i 2013, tagraíonn formhór na moltaí a rinne 
cigirí don ghá le róil agus freagrachtaí na sealbhóirí post a athbhreithniú agus a chinntiú go 
mbíonn na dualgais a bhíonn leagtha amach do phearsana na bainistíochta inscoile, agus a bhíonn 
á dhéanamh acu, ag freagairt do riachtanais agus do thosaíochtaí athraitheacha na scoile, agus go 
ndírítear ar bhealach níos géire orthu. Ina theannta sin, luadh ina lán moltaí gur gá an fhoireann 
bhainistíochta inscoile a bheith ag tabhairt treorach do chur chuige scoile uile chun gnóthachtáil 
daltaí a ardú. 

Fuaireamar amach freisin nach bhfacthas mórán feabhsaithe ó 2013 i leith ar cháilíocht 
rannpháirtíocht scoileanna lena ndaltaí mar rannpháirtithe gníomhacha sa chinnteoireacht agus i 
bhforbairt pholasaithe sa scoil. D’aontaigh níos lú ná leath de na daltaí a chomhlánaigh ceistneoir 
(45%) go raibh ionchur acu sa tslí ina ndéantar rudaí ina scoileanna.

4.6.3  Bainistíocht Daltaí
Ceann de phríomhfhreagrachtaí bhainistíocht na scoile ná dea-ord agus caidrimh dhearfacha a 
chothabháil. Is mar sin a chruthaíonn scoileanna timpeallacht foghlama ina mbraitheann leanaí 
sábháilte agus meas orthu, agus ina gcuirtear ar chumas múinteoirí an ionchur is éifeachtaí a 
bheith acu i bhfoghlaim na leanaí. Nuair a dhéanaimid cigireachtaí i scoileanna, breathnaímid ar 
an tslí ina mbainistítear leanaí agus breathnaímid ar chumarsáidí laistigh den scoil. Breithnímid 
freagraí na ndaltaí, na dtuismitheoirí agus na múinteoirí ar cheistneoirí as a mbainimid leas le linn 
meastóireachtaí scoile uile. Tá ár dtorthaí faoi bhainistíocht daltaí an-dearfach.
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Tábla 4.13: Cáilíocht bhainistiú daltaí: Cinntí na gCigirí

Cineál Cigireachta An-mhaith Go maith Níos lú ná sásúil

Bainistiú na ndaltaí MSU 66% 31% 3%

Bainistiú ranga Cigireachtaí Teagmhasacha 96% 4%

Cáilíocht an chúraim agus na 

tacaíochta do dhaltaí 

MSU-BCF 76% 22% 2%

Tá tuismitheoirí agus daltaí an-sásta ar an iomlán leis an gcaoi ina gcuireann scoileanna a gcóid 
iompair i bhfeidhm. Creideann 82% de dhaltaí bunscoile go gcaitear leo go cothrom agus go 
hurramach, agus is dearfaí fós an tuairim sin i measc a dtuismitheoirí (95%). Coinníonn na scoileanna 
orthu ag cothú caidreamh urramach idir leanaí agus baill foirne agus i measc na leanaí féin. 
Thuairiscigh 91% de dhaltaí bunscoile go réitíonn siad go maith le leanaí eile sa scoil. Is bealach thar 
a bheith éifeachtach é seo chun teagmhas bulaíochta a theorannú ar scoil, ábhar imní a bhí go mór i 
mbéal an phobail sa tréimhse lena mbaineann an tuarascáil seo. 

Sa bhliain 2014, faoi ghníomhaíocht 4 den Phlean Gníomhaíochta ar an mBulaíocht, rinneadh na 
ceistneoirí a thugtar mar ghnáthnós do thuismitheoirí agus do dhaltaí mar chuid de chineálacha 
meastóireachta scoile uile a leasú chun roinnt ráiteas a chur san áireamh ina bhfiafraítear faoi 
ghnéithe de shaol na scoile a chuireann le cultúr dearfach sa scoil. Léiríonn na freagraí go bhfuiltear 
an-sásta leis na socruithe atá i bhfeidhm ina lán scoileanna chun caidrimh dhearfacha a chothú agus 
agus chun dul i ngleic leis an mbulaíocht. 

Tábla 4.14: Tuairimí tuismitheoirí agus daltaí ar an mbulaíocht - Freagraí ó cheistneoirí

Ceist Freagróirí Aontaím Ní aontaím Níl a fhios 
agam

Cuireadh mé ar an eolas faoi pholasaí 

frithbhulaíochta na scoile
Tuismitheoirí 90% 4% 6%

Is eol dom an duine sa scoil ar chóir dom 

labhairt leis/léi má dhéantar bulaíocht ar mo 

leanbh

Tuismitheoirí 93% 2% 5%

Má bhíonn duine ag déanamh bulaíochta orm, 

is féidir liom cabhair a fháil ó mhúinteoir nó ó 

dhuine fásta eile sa scoil

Daltaí 95% 1% 4%

Táim muiníneach go ngníomhóidh an scoil 

láithreach agus go héifeachtach, má dhéantar 

bulaíocht ar mo pháiste

Tuismitheoirí 84% 5% 11%

Foilsíodh tuairisc iomlán i mí Iúil 2017 ar na sonraí a tháinig ó cheistneoirí na ndaltaí agus na 
dtuismitheoirí faoina dtuairimí i leith ghníomhartha na scoile chun cultúr dearfach scoile a thógáil 
agus a chothabháil. 33  

33 ROS (2017) Dearcthaí Tuismitheoirí agus Daltaí ar Ghníomhaoíchtaí na Scoile chun Cultúr Scoile Dearfach a Chothú agus chun Bulaíocht a 
Chosc agus a Stopadh https://www.education.ie/ga/Foilseacháin/Tuarascálacha-Oideachais/Dearcai-Tuismitheoiri-Daltai-Gniomhacha-na-Scoile-
chun-Cultur-Scoile-Dearfach-a-chruthu.pdf
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PRÍOMHTHEACHTAIREACHTAÍ MAIDIR LE TEAGASC AGUS FOGHLAIM 
I mBUNSCOILEANNA

Gnéithe a bhfuil rath orthu i mbunscoileanna:

• Léiríodh	go	raibh	an	teagasc	agus	an	fhoghlaim	go	maith	nó	níos	fearr	i	bhformhór	na
scoileanna a ndearnadh meastóireacht orthu

• Tháinig	feabhas	ar	cháilíocht	ullmhúcháin	múinteoirí	do	cheachtanna	ó	foilsíodh	Tuarascáil
an Phríomhchigire sa bhliain 2013.

• Tugadh	deiseanna	do	dhaltaí	foghlaim	trí	chaint	agus	plé	i	bhformhór	na	gceachtanna	a
breathnaíodh

• Bhí	scileanna	bainistíochta	ranga	na	múinteoirí	sásúil	i	mbeagnach	gach	ceacht	a
breathnaíodh

• Thacaigh	an	próiséas	féinmheastóireachta	scoile	leis	an	obair	i	scoileanna	chun	torthaí
litearthachta a fheabhsú do dhaltaí

• I	dtréimhse	inar	tháinig	laghdú	ar	líon	an	phearsana	bainistíochta inscoile	lean	caighdeán
bainistíochta scoile ard i bhformhór na scoileanna

• Tá	an	chumarsáid	ag	an	leibhéal	scoile	an-dearfach	i	gcoitinne,	le	roinnt	réimsí	faoi	leith	le
feabhsú ag léibhéil éagsúla

• Tá	ag	éirí	le	scoileanna	atmaisféar	dearfach	a	chruthú	sa	scoil	don	teagasc	agus	don
fhoghlaim.

Gnéithe a d’fhéadfaí a fheabhsú: 

• Tá	gá	le	hathrú	suntasach	maidir	leis	na	taithí	foghlama	a	sholáthraítear	do	dhaltaí	má
táthar le torthaí feabhsaithe a ghnóthú sa Ghaeilge

• Tá	gá	le	fócas	níos	géire	ar	phleanáil	do	rannpháirtíocht	bhríoch	agus	ghníomhach
na ndaltaí sa phróiséas foghlama. Ba chóir, ach go háirithe, iniúchadh a dhéanamh ar
dheiseanna breise chun obair i gcomhpháirt le chéile

• Ba	chóir	leas	níos	fearr	a	bhaint	as	TFC	chun	taithí	foghlama	saibhrithe	a	éascú	i
mbunscoileanna

• Tá	gá	cleachtais	don	mheasúnú	ar	fhoghlaim	agus	don	mheasúnú	chun	foghlama	a
fheabhsú  ina lán suíomhanna bunscoile

• Ba	chóir	do	scoileanna	na	deiseanna	a	fheabhsú	chun	éisteacht	le	tuairimí	daltaí,	chun
freagairt do na tuairimí sin, agus chun daltaí a bheith rannpháirteach go gníomhach i saol
na scoile

• Ba	chóir	do	scoileanna	obair	i	bpáirt	le	tuismitheoirí	chun	polasaithe	na	scoile	a	chur	in	iúl	go
héifeachtach, lena n-áirítear an polasaí Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG)

• Cinntíonn	na	boird	bhainistíochta	go	bhfuil	ceangal	maith	ag	scoileanna	leis	an	bpobal	ach
bíonn sé deacair ar bhoird dheonacha plé le roinnt ceisteanna a bhaineann le rialachas agus
freagracht éifeachtach an fhostóra a ghlacadh maidir le nósanna imeachta do ghearáin
agus maidir le caiteachas caipitúil a bhainistiú, de réir mar is gá; caithfear breathnú maidir le
tacaíocht ghairmiúil breise a chur ar fáil do bhoird sna cásanna sin.
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SPOTSOLAS 1
FÓCAS AR THEAGASC AGUS AR FHOGHLAIM 
AN OIDEACHAIS EALAÍON I mBUNSCOILEANNA
Sa chaibidil seo tá gearrchuntas ar phríomhthorthaí cigireachta ar chaighdeán an teagaisc agus na 
foghlama in Oideachas Ealaíon.

S1.1  OIDEACHAS EALAÍON I mBUNSCOILEANNA 
Tá trí ábhar curaclaim mar chuid den Oideachas Ealaíon i gCuraclam Bunscoile na hÉireann - 
Drámaíocht, Ceol agus Amharcealaíona. Cuireann Oideachas Ealaíon taithí foghlama aeistéitIúil 
uathúil ar fáil do dhaltaí, lena dtugtar deis do pháirtíocht agus do chruthaitheact scileanna 
samhlaíochta agus smaointeoireachta criticiúla na ndaltaí.  Cabhraíonn Oideachas Ealaíon leis an 
leanbh bealaí éagsúla cumarsáide le daoine eile a iniúchadh. Spreagtar freisin smaointe pearsanta 
agus samhlaíocha, agus cuireann sé go mór le raon leathan éirimí a fhorbairt. Is dlúthchuid den 
bhunoideachas í rannpháirtíocht an linbh san Oideachas Ealaíon, trí smaointeoireacht, samhlaíocht 
agus tuiscint a chothú, agus trí chabhrú leis an leanbh brí a thabhairt ar an saol: ceistiú,  tuairimí agus 
réitigh a fháil. 

Chomh maith le curaclam na nEalaíon, bíonn taithí ag roinnt daltaí freisin ar thionscnaimh ealaíon 
agus tograí a bhíonn cómhaoinithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna. Samplaí de thionscnaimh 
den chineál sin ná scéim an ealaíontóra cónaithe, CRAFTed agus Music Generation. Sa bhliain 2015 
rinne an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta an 
Tairseach Oideachas sna hEalaíona a chomhsheoladh, príomhachmhainn dhigiteach náisiúnta do 
chleachtadh ealaíon agus oideachais in Éirinn - http://www.artsineducation.ie. 

S1.2  MEASTÓIREACHT AR OIDEACHAS EALAÍONA I mBUNSCOILEANNA  
Déantar meastóireacht ar chaighdeán an teagaisc agus na foghlama sna hábhair ealaíon i 
gCigireachtaí Teagmhasacha agus i Meastóireachtí ar an Scoil Uile (MSUí). Idir na blianta 2013 agus 
2015, rinneadh meastóireacht ar 588 ceacht Oideachas Ealaíona le linn Cigireachtaí Teagmhasacha 
agus MSU. 

Tábla S1.1: Líon na gcigireachtaí dírithe ar na healaíona idir Eanáir 2013 agus Iúil 2016

Ábhar Cigireachtaí Teagmhasacha MSU Iomlán

Drámaíocht 63 48 111

Ceol 278 36 314

Amharcealaíona 131 32 163
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Mar aon le breathnú ar ranganna sna hábhair ealaíon, scrúdaíonn cigirí taifid d’fhoghlaim na ndaltaí 
ar nós samplaí oibre, punanna, scóir radharcacha, pictiúir agus físeáin. Éisteann cigirí chomh maith 
le daltaí agus iad i mbun seanma agus cuireann siad ceist uaireanta ar dhaltaí tascanna faoi leith a 
dhéanamh, ionas gur féidir leo léibhéal rannphairtíochta na ndaltaí, a máistreacht ar choincheapa 
agus a gcumas le meán nó teciníochtaí ar leith a mheas. 

I 2014 agus 2015 rinne an Chigearacht Samhail Meastóireachta Curaclaim (SMC) a fhorbairt chun  
teagasc agus foghlaim agus gnóthachtáil daltaí in ábhair faoi leith a iniúchadh. Bhí méastóireacht 
ar an soláthar sna hAmharcealaíona agus sa Cheol mar chuid den phíolótú don tsamhail seo. I 2016, 
cuireadh tús  go foimiúil leis  an tsamhail SMC sa chóras bunscoile.

S1.2.1  Torthaí na cigireachta faoi Oideachas Ealaíon i 
mbunscoileanna Tábla S1.2: Cáilíocht thorthaí foghlama na ndaltaí: Cinntí na gCigirí

 Ábhar Samhail Chigireachta Cáilíocht an teagaisc agus na foghlama i gcoitinne

An-mhaith Go maith Níos lú ná sásúil

Drámaíocht Meastóireacht Scoile Uile 21% 69% 10%

Cigireacht Theagmhasach 89% 11%

Ceol Meastóireacht ar an Scoil Uile 39% 53% 8%

Cigireacht Theagmhasach 94% 6%

Amharcealaíona Meastóireacht ar an Scoil Uile 34% 56% 10%

Cigireacht Theagmhasach 93% 7%

Drámaíocht: Tugann torthaí meastóireachta na gcigirí le fios nach bhfuil an soláthar sa Drámaíocht 
chomh láidir ar an iomlán leis an solathar don dá ábhar ealaíon eile. Ba léir dea-chleachtas nó 
níos fearr ná sin i gcuir chuige múinteoireachta oiriúnacha a roghnaíodh agus sna gníomhaíochtaí 
foghlama a cuireadh ar fáil do dhaltaí i 90% de ranganna a breathnaíodh. Tugadh faoi deara go 
raibh daltaí páirteach go cuí sna ranganna, gur tháinig forbairt shásúil ar a gcuid foghlama agus go 
raibh deiseanna acu foghlaim trí chaint agus plé i 92% de na ceachtanna. 

I 21% de ranganna, mar a raibh an teagasc agus an fhoghlaim sa Drámaíocht ar chaighdeán an-ard, 
bhí struchtúr agus luas na gceachtanna go maith, agus rinneadh timpeallachtaí tacúla a fhorbairt. 
Bhain múinteoirí úsáid mhaith as na hachmhainní, na spáis agus na háiteanna súgartha a bhí ar 
fáil, agus bhain siad úsáid as raon leathan cuir chuige foghlama, ina measc cluichí drámaíochta, 
scéalaíocht míme, tobchumadóireacht agus plé iardhrámaíochta. Sna tuairiscí cigireachta, bhí 
úsáid scéil agus insinte chun struchtúr a chur ar an  Drámaíocht mar aon le húsáid stráitéisí cosúil le 
múinteoir-sa-ról, íomhánna socra agus rianú smaointe mar láidreachtaí go coitianta i múineadh na 
Drámaíochta. Moladh, i gcoitinne, leibhéil rannpháirtíochta agus díograise na ndaltaí sa Drámaíocht. 
Nuair a bhí an soláthar go rímhaith aithníodh mar láidreachtaí buanna tobchumadóireachta na 
ndaltaí agus a gcumas ról agus carachtar a choimeád.

Fuarthas amach go raibh cleachtais mheasúnaithe níos lú ná sásúil i 27% de ranganna, le cigirí ag 
tabhairt faoi deara go raibh easpa féinmhuiníne ag múinteoirí maidir le dul chun cinn na ndaltaí sa 
Drámaíocht a thomhas. Léiríodh do na cigirí gur ghá do mhúinteoirí dul chun cinn sna cuspóirí ábhair 
a chinntiú de réir mar a bhíonn daltaí ag bogadh suas tríd an scoil.
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Cruthaíonn an Drámaíocht deiseanna saibhre do dhaltaí obair le chéile agus lena múinteoir. Sna 
ranganna ba laige, bhí géarghá eispéireas níos leithne agus níos saibhre a sholáthar do na daltaí, 
bunaithe ar mhodhanna agus ar chuspóirí an churaclaim. Thug cigirí faoi deara i 17% de na 
ceachtanna nach raibh daltaí ag obair i gcomhpháirt lena chéile. I 16% de ranganna, níor úsáideadh 
achmhainní go héifeachtach chun samhlaíocht agus gníomhaíocht a spreagadh.

Mhol cigirí go rialta go ndíreofaí níos mó fócais sa phleanáil agus sa teagasc ar ghnéithe na 
Drámaíochta; go gcuirfí deiseanna ar fáil níos minicí do dhaltaí chun tobchumadóireacht a 
dhéanamh agus chun páirt a ghlacadh sa drámaíocht oscailte agus go gcuirfí leis an raon cur chuige 
agus straitéisí.  Léiríonn an fhianaise ó líon beag tuairiscí nach bhfuil an soláthar don Drámaíocht 
leabaithe i roinnt scoileanna agus, i gcásanna áirithe, gur teagascóir seachtrach a chuireann na 
ceachtanna ar fáil.

Ceol: Sna ranganna a scrúdaíodh, ba léir go dtaitníonn ceol agus foghlaim an cheoil leis na leanaí, 
agus tugadh faoi deara go raibh na leanaí rannpháirteach i 96% de na ranganna a breathnaíodh. 
I 94% de na ranganna, roghnaíodh cuir chuige múinteoireachta agus gníomhaíochtaí foghlama 
oiriúnacha, agus, mar thoradh air sin, chuir an teagasc le saineolas agus le tuiscint na ndaltaí agus 
rinneadh a mianach ceoil a fhorbairt. 

Bhí cigirí an-dearfach nuair a thug siad faoi deara go bhfuair leanaí blaiseadh de réimse leathan 
cultúr agus stíleanna, agus go raibh neart deiseanna acu chun ceol a chumadh dóibh féin. Sna 
ranganna ab fhearr, ba léir gur chinntigh ullmhúchán an mhúinteora do mhúineadh an cheoil go 
mbeadh fairsinge agus cothromaíocht thar na trí shnáitheanna ceoil, snáithe na héisteachta agus na 
freagartha, na seanma agus na cumadóireachta.  

I roinnt scoileanna, thug Cigirí faoi deara gur léir go ndearnadh an ceol a chothú agus a cheiliúradh 
i dtimpeallachtaí na scoile uile agus an ranga. Sna seomraí ranga sin bhí féinmhuinín ag na daltaí 
agus léirigh siad léibhéil arda díograise ina gcuid foghlama i rith an phróisis chumadóireachta ceoil, 
i seinm aonair agus seinm ghrúpa araon. D’fhoghlaim daltaí conas ceol a léamh go héifeachtach 
agus bhí siad in ann canadh go soiléir agus go binn, bhí ardmholadh ag dul dá léiriú fuaime agus 
dá gcumas amhránaíochta i réimsí casta. Bhí siad in ann raon leathan ceoil a chasadh go sciliúil agus 
léirigh siad cumas ar an bhfeadóg stáin, ar an mbosca ceoil, ar an mbodhrán agus le cnaguirlisí. 
Chinntigh na múinteoirí go raibh dul chun cinn iomchuí ina dtuiscint ar choinceapa agus scileanna 
ceoil. Chuir rannpháirtíocht phobail na scoile i Music Generation agus i gCór Náisiúnta na nÓg go 
mór le foghlaim na ndaltaí, agus moladh na múinteoirí as ucht na bealaí inar cuimsíodh foghlaim 
cheoil na ndaltaí ó lasmuigh den scoil sna ranganna ceoil agus i dtaispeántais scoile. Baineadh leas 
an-éifeachtach as teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun tacú leis an bhfoghlaim; thaifid 
daltaí a dtaispeántais agus léirigh siad a bpíosaí cumadóireachta do ranganna eile.

Thug cigirí faoi deara freisin bearnaí i gclúdach an churaclaim ceoil i scoileanna, i MSUí agus 
i gCigearachtaí Teagmhasacha araon. I gcásanna áirithe, moladh do scoileanna a chinntiú go 
ndéanfaidís gníomhaíochtaí cumadóireachta, litearthacht cheoil, iniúchadh ar fhuaimeanna agus 
múineadh uirlisí a chuimsiú mar chuid den soláthar. Thug cigirí faoi deara, cé go raibh daltaí i 
roinnt ranganna le buntuiscint mhaith ar litearthacht cheoil, gur ghá go minic an réimse agus raon  
scileanna litearthachta a fhorbairt go córasach de réir mar a bhí daltaí ag bogadh ar aghaidh ó 
rang go rang. Mhol cigirí gur chóir do phleananna scoil-uile polasaí litearthachta ceoil a léiriú, ionas 
go mbeadh an clár teanga atá le múineadh soiléir ag gach léibhéal ranga. Chinnteodh sé sin taithí 
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foghlama ó thaobh forbartha de a bheadh níos oiriúnaí do dhaltaí. Mhol cigirí chomh maith go 
dtarlódh forbairt níos fearr ar scileanna éisteachta agus freagartha daltaí dá mbeadh fáil níos rialta 
ar ghníomhaíochtaí éisteachta thar raon seánraí, agus dá gcuirfí deiseanna ar fáil chun freagairt ar 
bhealach níos oscailte agus níos spraíúla. Thug cigirí faoi deara chomh maith go raibh scóip ann le 
cleachtas na difreála a fhorbairt, lena dheimhniú go gcuirtear dótháin dúshlán ar fáil do raon cumas 
ceoil na ndaltaí. Ina theannta sin, i 31% de ceactanna ní raibh daltaí in ann obair i gcompháirt lena 
chéile agus i 16% de na ceachtanna ní raibh an deis ag daltaí foghlaim trí chaint agus plé. Bhí an 
deis a bhí ag leanaí foghlaim óna chéile teoranta sna seomraí ranga sin, mar a bhí na deiseanna a 
dtuairimí féin a chur in iúl agus machnamh a dhéanamh ar a gcuid smaointe tríd an gCeol. 

Ar aon dul leis na hábhair Ealaíona eile, is gá tuilleadh forbartha a dhéanamh ar mhodhanna 
measúnaithe agus  cigirí ag léiriú go raibh siad níos lú ná sásúil i 25% de na ceachtanna. I gcuid 
mhaith de na ranganna Ceoil a ndearnadh meastóireacht orthu, níor úsáideadh eolas measúnaithe 
go héifeachtach chun bonn eolais a chuir faoin bpleanáil a bhí ar bun do dhul chun cinn na leanaí 
san ábhar chun tógáil agus leathnú a dhéanamh ar gach ceann de na snáitheanna curaclaim

Amharcealaíona: Léiríodh do na cigirí go raibh teagasc agus foghlaim sna hAmharcealaíona ar 
cháilíocht an-ard in aon trian de na ceachtanna a breathnaíodh. Sna ranganna sin, thug siad 
ardmholadh do na deiseanna suntasacha a cuireadh ar fáil do dhaltaí chun ceisteanna a chur, 
machnamh a dhéanamh ar an méid a chonaic siad agus feasacht chriticiúil a fhorbairt. Sna ranganna 
sin, bíonn deiseanna rialta ag na leanaí breathnóireacht a dhéanamh agus freagra a thabhairt ar 
a gcuid oibre féin agus ar shaothar ealaíontóirí eile. Baintear úsáid mhaith as an timpeallacht, as 
scéalaíocht, ceol agus saothar ealaíontóirí eile chun samhlaíocht na ndaltaí a spreagadh. Is é an 
cleachtas is fearr san Oideachas Ealaíon ná deiseanna a thabhairt do leanaí smaointe pearsanta agus 
comhroinnte, mothúcháin agus taithí a phlé, a shoiléiriú agus a léiriú trína rannpháirtíocht i réimse 
taithí aeistéitIúla cuí agus aois-oiriúnach. 

I 56% eile de ranganna, thugamar faoi deara go raibh daltaí ag déanamh iniúchta agus ag baint 
trialach as réimse leathan ábhar agus teicnící trí mhodhanna na fionnachtana treoraithe. D’éascaigh 
na stráitéisí sin foghlaim na dteicnící agus na scileanna riachtanacha don léiriú cruthaitheach agus 
chothaigh siad cruthaitheacht na leanaí. Chuidigh úsáid ionaid tógala, atá de réir na modhanna 
foghlama súgartha atá mar bhonn le Aistear: Creatchuraclam na Luath-Óige, le cruthaitheacht 
foghlama na leanaí is óige sna hAmharcealaíona.  Tugann sé sin deis do dhaltaí dul i mbun plé, 
samhlaíochta, fionnachtana, pleanála, dearaidh agus tógála leis na hábhair chuí. Cuireann sé sin 
deiseanna ar fáil dár ndaltaí is óige feasacht a fhorbairt maidir lena ndomhan físIúil, spásúil agus 
tadhlach. 

Sna moltaí a tháinig uainn agus sa chomhairle a cuireadh ar fáil do scoileanna, d’aithin cigirí go 
raibh gá le tuilleadh béime ar shnáithaonaid na Breathnóireachta agus na Freagartha i gcásanna 
áirithe, agus gur gá díriú ar bhonn níos rialta ar ghnéithe na nAmharcealaíon. Dhírigh roinnt tuairiscí 
aird freisin ar an ngá atá ann tuilleadh deiseanna rialta a thabhairt do dhaltaí dul i ngleic leis na 
snáitheanna 3-T (tríthoiseacha) - Tógáil, Cré agus Éadach agus Snáithín. Thug cigirí faoi deara freisin 
i mbeagnach aon trian de ranganna (29%), go raibh an deis a bhí ag daltaí foghlaim óna chéile 
teoranta, toisc nár cuireadh ar chumas na ndaltaí dul ag obair i gcomhpháirt lena chéile.
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Is féidir le daltaí teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide( TFC) a úsáid go cruthaitheach agus go 
samhlaíoch chun saothar a chruthú agus chun an saothar sin a léiriú. Níor baineadh dótháin úsáide as 
TFC, áfach, agus ní raibh a húsáid le feiceáil ach i 60% de ranganna.

I 27% de ranganna measadh go raibh an cleachtas meastóireachta níos lú ná sásúil. Sna háiteanna 
ina ndearnadh samplaí agus taifid de dhul chun cinn na ndaltaí a choimeád i bpunanna, bhí 
múinteoirí ábalta úsáid a bhaint astu seo don athbhreithniú gairmiúil comhpháirteach ar na 
hAmharcealaíona ag leibhéil scoile agus chun taithí foghlama na ndaltaí a athbhreithniú agus don 
phleanáil chun feabhais sna hAmharcealaíona sa todhchaí.

PRÍOMHTHEACHTAIREACHTAÍ FAOIN OIDEACHAS EALAÍON 
I mBUNSCOILEANNA

Gnéithe a bhfuil rath orthu sna bunscoileanna

• Léiríodh	go	raibh	an	teagasc	agus	an	fhoghlaim	go	maith	nó	níos	fearr	i	bhformhór	na
scoileanna ina ndearnadh meastóireacht ar churaclam na nAmharcealaíon

• Sna	hEalaíona	i	gcoitinne,	tugadh	faoi	deara	an	úsáid	chuí	as	modheolaíochtaí	agus
achmhainní, chomh maith le ranganna a bhí pleanáilte agus struchtúrtha go maith.

• Bhí	daltaí	rannpháirteach	mar	is	cuí	i	ranganna	sna	hEalaíona	agus	tugadh	deiseanna	dóibh
foghlaim trí chaint agus plé chomh maith le deiseanna don fhéinmhachnamh agus do
chruthaitheacht phearsanta

Gnéithe a d’fhéadfaí a fheabhsú: 

• Sa	Drámaíocht,	tá	gá	níos	mó	béime	a	leagan	ar	ghnéithe	na	Drámaíochta	nuair	a	bhíonn
ceachtanna á bpleanáil agus á dteagasc, tá gá le raon breise cur chuige  agus straitéisí chun
deiseanna níos rialta a sholáthar do dhaltaí le tobchumadóireacht a dhéanamh agus le dul i
ngleic le cruthú  oscailte na drámaíochta

• Sa	Cheol,	tá	gá	le	forbairt	bhreise	ar	scileanna	litearthachta	an	cheoil	de	réir	mar	a	bhíonn
daltaí ag bogadh ar aghaidh ó rang go rang

• Sna	hAmharcealaíona,	ba	cheart	breathú	ar	an	deis	atá	ann	úsáid	níos	leithne	a	bhaint	as	TFC
i scoileanna. Ba cheart tuilleadh béime a leagan freisin ar na snáithaonaid bhreathnóireachta
agus freagartha agus ar na gnéithe físiúla den ealaín chun cuidiú le foghlaim na ndaltaí

• Ní	mór	a	chinntiú	go	gcuirtear	ar	chumas	daltaí	níos	mó	deiseanna	a	bheith	acu	don	obair	i
gcomhpháirt le chéile sna healaíona

• Tá	gá	le	tuilleadh	forbartha	ar	chleachtais	mheasúnaithe	chun	foghlama	agus	ar		an
bhfoghlaim sna healaíona

SPOTSOLAS
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5.1  RÉAMHRÁ
Tá achoimre sa chaibidil seo ar phríomhthorthaí cigireachtaí ar chaighdeán an teagaisc agus na 
foghlama i scoileanna iar-bhunoideachais sa tréimse Eanáir 2013-Iúil 2016. Bhain cigirí úsáid as na  
caighdeáin agus na critéir chéanna don mheastóireacht ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim in 
iarbhunscoileanna sa tréimhse Eanáir 2013 - Iúil 2016 agus iad siúd a bhí in úsáid i mbunscoileanna.34 

Tábla 5.1: Cigireacht in Iarbhunscoileanna Eanáir 2013 - Iúil 2016

5.2  MEASTÓIREACHT AR CHAIGHDEÁN AN tSOLÁTHAIR IN 
 IARBHUNSCOILEANNA
Sa tréimhse Eanáir 2013 - Iúil 2016, rinneamar cigireacht ar 5,697 ceacht i rith cigireachtaí MSU-BCF 
agus 3,647 ceacht i rith cigireachtaí teagmhasacha (gan choinne). Rinne cigirí meastóireacht chomh 
maith ar chaighdeán an teagaisc agus na foghlama i 6,384 rang le linn Cigireachtaí Ábhair agus 
Meastóireachtaí Cláir agus 147 le linn Meastóireachtaí ar Lárionaid Oideachais/Ógtheagmhála.

Breithnímid an méid seo a leanas nuair a bhítear ag meastóireacht cháilíocht na foghlama:

• torthaí	na	bhfoghlaimeoirí

• eispéiris	na	bhfoghlaimeoirí

34 Féach leathanaigh 48   

CIGIREACHT IN IAR-BHUNSCOILEANNA

Gníomhaíocht cigireachta/meastóireachta 2013 2014 2015 > Iúil 2016

Meastóireacht Scoile Uile – Bainistíocht, Ceannaireacht agus Foghlaim 

(MSU-BCF):
71 75 65 48

Cigireacht Ábhair 404 317 231 172

Meastóireachtaí Cláir 13 29 31 23

Cigireachtaí Teagmhasacha in Iar-bhunscoileanna 284 210 184 146

Meastóireacht ar Lárionaid Oideachais (Ógtheagmháil, Ionaid Oiliúna do 

Thaistealaithe Fásta)
4 4 5 4

Meastóireachtaí DEIS 10 10 8 -

Cigireachtaí Leantacha 112 101 65 43

Iomlán na ngníomhaíochtaí meastóireachta 898 746 589 436

SONRAÍ EILE A CUIREADH SAN ÁBHAR SA TUARASCÁIL SEO

An líon iomlán a ndearnadh anailís orthu

Ceistneoirí  Tuismitheora 26,586

Ceistneoirí Dalta 41,773
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Breithnímid cáilíocht an teagaisc trí scrúdú a dhéanamh ar:

• ullmhacht	múinteoirí	do	cheachtanna

• na	modhanna	teagaisc	a	bhíonn	in	úsáid

• cineál	na	n-idirghníomhuithe	idir	múinteoirí	agus	daltaí,	agus	an	chaoi	ina	mbainistítear	agus
ina n-eagraítear daltaí i rith na ngníomhaíochtaí foghlama

• cleachtadh	an	mheasúnaithe	agus	a	thionchar	ar	an	teagasc	agus	ar	an	bhfoghlaim

Bhí na Cigireachtaí Ábhair seo fograithe dhá sheachtain roimh chuairt an chigire.35 Is sainchigirí 
ábhair a bhfuil taithí suntasach acu ar an ábhar a theagasc a dhéanann na cigireachtaí. Le linn na 
gCigireachtaí Ábhair, cuireann cigirí raon fianaise san áireamh agus meastóireacht á dhéanamh acu 
ar chaighdeán an teagaisc agus na foghlama in ábhar ar leith, ar a n-áirítear rannpháirtíocht na 
ndaltaí agus a ndul chun cinn tríd na gceachtanna mar aon le samplaí dá gcuid oibre scríofa. Cuirtear 
san áireamh freisin torthaí na ndaltaí i scrúduithe Stáit nuair a oireann a leithéid; agus bíonn plé 
againn le daltaí sna ranganna ar a dtugaimid cuairt orthu.  

Déantar meastóireachtaí ar Lárionaid Oideachais go príomha in Ionaid Ógtheagmhála a 
sholáthraíonn athdheiseanna oideachais do luathfhágalaithe scoile ón scolaíocht phríomhshrutha. Tá 
an próiséas meastóireachta ar aon dul le MSU-BCF i scoileanna príomhsrutha. 

Tarlaíonn Cigireachtaí Teagmhasacha gan choinne agus tugann siad léargas ar an teagasc agus ar an 
bhfoghlaim mar a tharlaíonn ó lá go lá sa scoil.

5.3  CAIGHDEÁN NA FOGHLAMA IN IARBHUNSCOILEANNA
Leiríonn na figiúirí i dtábla 5.2 breithiúnais fhoriomlána na gcigirí faoi chaighdeán na foghlama in 
iarbhunscoileanna agus i lárionaid oideachais ina ndearnadh cigireachtaí sa tréimhse idir Eanáir 2013 
- Iúil 2016. Déantar na breithiúnais seo ag leibhéal scoile uile agus cuireann cigirí an fhianaise go léir 
le chéile tar éis breathnóireacht a dhéanamh ar roinnt ceachtanna. I gCigireachtaí Teagmhasacha 
déantar cuntas ar bhreithiúnais na gcigirí ag léibhéal an tseomra ranga aonair a thaifead.

Fuaireamar amach go raibh an fhoghlaim sásúil idir 85% agus 91% de na scoileanna ar tugadh cuairt 
orthu, ag brath ar an tsamhail chigireachta a bhí in úsáid. Léiríonn sé seo dul chun cinn beag ar ár 
dtorthaí mar a bhí i dTuarascáil an Phríomhchigire a foilsíodh sa bhliain 2013.

Tábla 5.2: Cinntí na gCigirí: Caighdeán na foghlama    

Foghlaim

Cineál Cigireachta
An-mhaith Go maith Níos lú ná sásúil

MSU-BCF 42% 45% 13%

Lárionaid Oideachais/ Ógtheagmháil 28% 57% 15%

Cigireacht Ábhair 40% 49% 11%

Meastóireacht Cláir 48% 43% 9%

35 Ó Mheán Fómhair 2016, tá laghdú tagtha ar an tréimhse réamhfhógra do chigireachtaí, agus níl anois ach réamhfhógra chúig lá scoile le 
tabhairt do mheastóireacht ábhair agus cláir, agus réamhfhógra dheich lá do chigireacht MSU-BCF.
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Bhí na tuismitheoirí a chomhlánaigh ceistneoirí cigireachta i rith meastóireachta scoile uile (MSU-

BCF) dearfach maidir le foghlaim a leanaí. D’aontaigh 93% go raibh ag éirí go maith leis na leanaí 
ar scoil. Thug formhór na ndaltaí le fios go raibh ag éirí go maith leo ar scoil (81%). Tá 
foghlaimeoirí ag freastal ar ionaid Ógtheagmhála sásta leis an dul chun cinn atá ar siúl acu sa 
léitheoireacht (92%) agus sa Mhatamaitic (91%). Bhí formhór a dtuismitheoirí (97%) sásta chomh 

maith go raibh ag éirí go maith leis na leanaí sna hionaid. Ní léiríonn sé seo aon difríocht ó 
Tuarascáil an Phríomhchigire sa bhliain 2013.

Ina ainneoin sin, tá líon suntasach cigireachtaí inar mheas na cigirí go raibh an caighdeán foghlama 
míshásúil. Seans go léireoidh sonraí ó Chigireachtaí Teagmhasacha na cúinsí a bhaineann leis seo 
mar déanann na cigireachtaí sin taifead ar mheasúnachtaí cigirí ag léibhéal an tseomra ranga. 
Rinne cigirí scrúdú ar 3,647 gceacht trasna an churaclaim ar fad agus an tsamhail seo in úsáid acu. 
Fuaireamar amach nach raibh cúspóir foghlama soiléir i mbeagnach 10% de ranganna, agus nach 
raibh monatóireacht á déanamh ar fhoghlaim na ndaltaí i mbeagnach 17% de cheachtanna agus, dá 
réir sin, i rang amháin as gach deich rang nach raibh na daltaí rannpháirteach sa phróiséas foghlama.

Tábla 5.3  Cinntí na gCigirí: Foghlaim iarbhunscoile: Cigireachtaí Teagmhasacha

Gach Ceacht: Cigireachtaí Teagmhasacha Aontaím Ní aontaím

Bhí daltaí rannpháirteach san fhoghlaim 89% 11%

Léirítear tuiscint i bhfreagraí na ndaltaí 92% 8%

Éiríonn le daltaí tascanna a chríochnú 91% 9%

Tá an fhoghlaim daingnithe 84% 16%

Moltar sna tuairiscí cigireachta feabhsú trí mhéadú ar úsáid na foghlama gníomhaí, ina measc 
gníomhaoíchtaí dalta-lárnach agus dalta-threoraithe, úsáid chruthaitheach agus chomhtháite TFC, 
agus, in ionaid Ógtheagmhála, na hionchais ghnóthachtála a ardú, ionas go mbíonn dúshláin níos 
oiriúnaí ann do na foghlaimeoirí.

Rinneamar meastóireacht chomh maith ar fhoghlaim na ndaltaí i ngach réimse den churaclam tríd 
an tsamhail Cigireachta Ábhair. Léiríonn Tábla 5.4 na torthaí iomlána maidir le foghlaim na ndaltaí sa 
Bhéarla, sa Mhatamaitic agus sa Ghaeilge, torthaí a eascraíonn ó na cigireachtaí.

Tábla 5.4: Cinntí na gCigirí i gCigireachtaí Ábhair: Caighdeán na foghlama sa Bhéarla, sa Mhatamaitic agus sa Ghaeilge

Caighdeán na Foghlama: 

Cigireacht Ábhair
An-mhaith Go maith Níos lú ná sásúil

Béarla 34% 49% 17%

Matamaitic 41% 47% 12%

Gaeilge 28% 51% 21%

Is ábhar imní é an leibhéal ard míshástachta a tugadh faoi dearadh sna ceachtanna Béarla le linn 
Cigireachtaí Ábhair. Sna ranganna seo, thug cigirí faoi deara drochphleanáil don teagasc agus don 
fhoghlaim.  Bhí easpa éagsulachta sna ceachtanna ó thaobh ábhair nó modheolaíochta teagaisc agus 
ní raibh dóthain rannpháirtíochta ag na daltaí. 
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Níor baineadh úsáid cheart as acmhainní le haird na ndaltaí a dhíriú agus a dtuiscint a neartú i 15% 
de na ceachtanna Béarla a ndearnadh meastóireacht orthu le linn Cigireachtaí Teagmhasacha. Tá 
na gnéithe múinteoireachta seo chomh tearcfhorbartha is a bhí nuair a rinneadh tuairsciú orthu in 
Tuarscáil an Phríomhchigire sa bhliain 2013. Sa tuarascáil sin, a chlúdaigh an tréimhse 2010-2012, 
thug cigirí faoi deara gur bheag an comhoibriú a tharla idir mhúinteoirí sna rannóga ábhair, go 
raibh easpa fócais ar spriocanna foghlama aontaithe agus ar scileanna ar ghá iad a fhorbairt, agus 
go raibh droch-roghnú no droch-ullmhúchán ag baint le roinnt de na modhanna múinte agus/nó 
na hacmhainní múinteoireachta i 23% de scoileanna le linn na gCigireachtaí Ábhair a tharla ar an 
mBéarla ag an am. 

Is gné lárnach den mhúinteoireacht éifeachtach é daingniú na foghlama. Cuidíonn sé le daltaí eagar 
a chur ar an ábhar agus naisc a chruthú ar bhealaí a thacaíonn le tabhairt chun cuimhne agus forbairt 
thar thréimhse ama. Tógann sé ar an bhfoghlaim a tharla cheana freisin, ag éascú an tabhairt chun 
cuimhne go tapa ar phríomheolas agus scileanna. Níor tharla sé seo i 16% de ceachtanna Béarla a 
breathnaíodh.

Léiríonn tábla 5.5 torthaí ár gCigireachtaí Teagmhasacha ar fhoghlaim na ndaltaí sna trí ábhar sin.

Tábla 5.5: Cinntí na  gcigirí ó Chigireachtaí Teagmhasacha: Caighdeán na foghlama sa Bhéarla, sa Mhatamaitic agus sa Ghaeilge

Caighdeán na Foghlama: 

Cigireachtaí Teagmhasacha
Sásúil Níos lú 

Béarla
Cigireacht 

Theagmhasach

Léiríonn freagraí na ndaltaí tuiscint 92% 8%

Éiríonn le daltaí tascanna a chríochnú 91% 9%

Matamaitic
Cigireacht 

Theagmhasach

Léiríonn freagraí na ndaltaí tuiscint 89% 11%

Éiríonn le daltaí tascanna a chríochnú 89% 11%

Gaeilge
Cigireacht 

Theagmhasach

Léiríonn freagraí na ndaltaí tuiscint 85% 15%

Éiríonn le daltaí tascanna a chríochnú 87% 13%

Cé go raibh ár dtorthaí iomlána maidir le caighdeán na foghlama sa Mhatamaitic dearfach den chuid 
ba mhó, bhí foghlaim mhíshásúil i mbreis agus 10% de ranganna ar tugadh cuairt orthu. Tugann 
torthaí na Cigireachta Teagmhasaí le fios nach bhfuil 12% de dhaltaí rannpháirteach a ndóthain 
ina gcuid foghlama agus go bhfuil deacracht ag beagnach 11% acu tascanna a chríochnú agus a 
dtuiscint ar ábhar nua agus scileanna a léiriú ina bhfreagraí ar cheisteanna. Is príomhdhúshlán go 
fóill é foghlaim na ndaltaí a dhaingniú go héifeachtach sa Mhatamaitic, agus bhí cleachtas ina leith 
seo míshásuil i 18% de ranganna faoi mheastóireacht.

Is léir nach bhfuil daltaí chomh rannpháirteach ina gcuid foghlama sna hábhair seo agus is gá 
chun rath a bhaint amach ag an leibhéal is airde. Mar atá ag leibhéal na bunscoile, tá teagasc agus 
foghlaim na Gaeilge níos dúshlánaí ná mar atá sa Bhéarla nó sa Mhatamaitic. Léiríonn ár dtorthaí i 
dtaobh an teagaisc agus na foghlama sa Ghaeilge go bhfuil feabhas beag tagtha ar fhoghlaim na 
ndaltaí ó Thuarascáil an Phríomhchigire sa bhliain 2013, ach leanann mór-ábhar imní faoi seo go 
fóill. I rith na mblianta 2010-2012, thug cigirí faoi deara gur chúis imní a bhí i gcaighdeán 
foghlama na ndaltaí sa Ghaeilge i mbeagnach ceann as gach trí (32%) Cigireachtaí Ábhair ar an 
nGaeilge. Is ábhar dóchais gur tharla feabhas beag idir an dá linn ag dhá cheann an chontanaim 
cháilíochta, le cigirí ag tabhairt le fios go raibh céatadán ní b’airde de ranganna a bhí an-mhaith 
(méadú 10%) 
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agus bhí an laghdú céanna i gcéatadán na ranganna ar measadh an fhoghlaim a bheith míshásúil 
iontu. Sna ranganna ar measadh iad a bheith go han-mhaith, mhol cigirí an bhéim a leagadh ar 
an gcur chuige cumarsáideach chun an teanga a fhoghlaim agus na deiseanna a bhí ag daltaí páirt 
ghníomhach a bheith acu agus iad ag labhairt agus ag éisteacht leis an teanga.  Is gá a thabhairt faoi 
deara, áfach, gur fhan an fhoghlaim lag in idir 13% agus 21%, de na ranganna Gaeilge a ndearnadh 
meastóireacht orthu. Tá sé seo i bhfad níos laige ná an fhoghlaim sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic.

5.4  CÁILÍOCHT AN TEAGAISC IN IARBHUNSCOILEANNA
5.4.1  Cáilíocht foriomlán an teagaisc
Mheas cigirí go raibh an mhúinteoireacht ar an iomlán go maith nó ní b’fhearr i 88%-94% de 
scoileanna, ag braith ar an tsamhail chigireachta a úsáideadh. Tugadh go leor gnéithe dearfacha 
den mhúinteoireacht faoi deara i rith ár gcigireachtaí. Ina measc, tugadh faoi deara an fhorbairt ar 
chleachtas comhoibríoch i measc múinteoirí, go háirithe i gCigireachtaí Ábhair agus Meastóireachtaí 
Clár. Bhí scileanna bhainistíocht ranga na múinteoirí sásúil i mbeagnach gach ceacht a breathnaíodh.

Tábla 5.6: Cinntí na gCigirí: Caighdeán an Teagaisc

Teagasc

Cineál Cigireachta
An-mhaith Go maith Gan bheith sásúil

MSU-BCF 45% 45% 10%

Lárionaid Oideachais /Ionaid Ógtheagmhála 33% 55% 12%

Cigireacht Ábhair 44% 48% 8%

Measúnú Cláir 51% 43% 6%

Cé gur rud an-dearfach é gur measadh go raibh láidreachtaí sa teagasc i mbeagnach leath de na 
scoileanna a ndearnadh cigireacht orthu, is ábhar imní é go raibh sé níos lú ná sásúil i 10% de na 
scoileanna agus i mbeagnach 12% de na hIonaid Ógtheagmhála a ndearnamar cigireacht orthu. Níl 
sé seo ach ámhairín níos fearr ná mar a luadh i dTuarascáil an Phríomhchigire a foilsíodh in 2013. 
Maidir leis na scoileanna agus na lárionaid seo, cháin na cigirí na modhanna teagaisc nach raibh 
difreáilte go leor chun riachtanais na ndaltaí; cháin siad cleachtais mheastóireachta nach raibh 
forbartha go leor; straitéisí mí-oiriúnacha teagaisc; agus úsáid áiseanna teagaisc agus foghlama a 
bhí níos lú ná éifeachtach.

Níl na daltaí a thugann freagraí ar cheistneoirí a scaiptear le linn MSU-BCF chomh dearfach céanna 
agus atá na cigirí maidir le cáilíocht fhoriomlán an teagaisc ina gcuid scoileanna. In ainneoin go n-
aithníonn daltaí an spreagadh a thugann na múinteoirí dóibh, tá an leibhéal spéise a spreagtar i 
ngníomhaíochtaí na gceachtanna measartha íseal. Is léir freisin go bhféadfaí cáilíocht an aiseolais a 
thugtar do dhaltaí ar a gcuid oibre a fheabhsú. 
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Tábla 5.7: Dearcthaí daltaí faoi cháilíocht an teagaisc - freagraí ar na ceistneoirí

Ceist Aontaím Ní aontaím Níl a fhios agam

Bíonn ranganna suimiúla agam 69% 16% 15%

Déanann na múinteoirí iarrachtaí mé a spreagadh chun mo 

dhícheall a dhéanamh
85% 6% 9%

Míníonn múinteoirí dom an bealach ar féidir liom feabhas a chur 

ar mo chuid oibre
77% 11% 12%

5.4.2  Cáilíocht na pleanála
Tá sé an-tábhachtach pleanáil a dhéanamh le haghaidh teagaisc le go mbeidh torthaí dearfacha 
ann do na daltaí. D’aimsíomar feabhsuithe suntasacha i gcáilíocht na pleanála ábhair agus cláir in 
iarbhunscoileanna ó foilsíodh Tuarascáil an Phríomhchigire in 2013. Nuair a mheas cigirí go raibh 
cáilíocht na pleanála go maith nó go han-mhaith, bhí na cuspóirí foghlama do gach bliainghrúpa  
leagtha amach i bplean ábhair na rannóige agus bhí scéimeanna oibre, áiseanna agus polasaí 
agus cleachtais don mheasúnú ar fáil i ndoiciméid.    

Tábla 5.8: Cinntí na gCigirí: Caighdeán na pleanála tugtha faoi deara i gCigireachtaí Ábhair agus i Measúnaithe Cláir

An-mhaith Go maith Níos lú ná sásúil

Cáilíocht na pleanála agus an chomhordaithe 48% 41% 11%

Cáilíocht na pleanála ábhair - Cigireachtaí Ábhair 25% 65% 10%

Tugadh faoi deara feabhsuithe i gcleachtais phleanála múinteoirí sna 1,573 ceacht Matamaitice a 
ndearnadh meastóireacht orthu le linn Cigireachtaí Ábhair nó Teagmhasacha sa tréimhse Eanáir 
2013 - Iúil 2016. I 34% de na scoileanna ina raibh caighdeán na pleanála go sármhaith áiríodh, 
mar shampla, straitéis na roinne Matamaitice chun aistriú daltaí ó bhunscoil go hiar-bhunscoil 
a bhainistiú agus athbhreithniú ag deireadh bliana ina ndéanann múinteoirí machnamh ar na 
nithe ar éirigh leo agus inar aithníodh réimsí ina bhféadfaí tuilleadh forbartha a dhéanamh.  Sna 
9% de scoileanna ina raibh an phleanáil míshásúil ní raibh mórán comhoibriú sa chleachtas agus 
bhí  an phleanáil don ábhar tearcfhorbartha. Thug Cigirí faoi deara úsáid an-mhaith TFC i gcuid 
mhór ceachtanna Matamaitice. Baineadh úsáid as gearrthóga físeán, cur i láthair PowerPoint, agus 
beochan geoiméadrachta go héifeachtach chun daltaí a mhealladh agus chun tacú le foghlaim. Ba 
léir deiseanna foghlama comhoibríocha agus neamhspleácha i 84% de na ceachtanna ar tugadh 
cuairt orthu le linn Cigireachtaí Teagmhasacha. 

Dhírigh na moltaí a rinneadh faoin bpleanáil do na múinteoirí Gaeilge agus Béarla ar an ngá teacht 
ar chomhthuiscint ar an gcur chuige do chleachtais mheasúnaithe agus aiseolais, ar TFC a úsáid chun 
tacú le foghlaim na ndaltaí agus chun a spéis i bhfoghlaim na teanga a spreagadh agus a fhorbairt

5.4.3 Cáilíocht na modhanna teagaisc 
Tá sé ríthábhachtach don teagasc agus don fhoghlaim éifeachtach go roghnaítear straitéisí agus 
cuir chuige cuí teagaisc agus go gcumasaítear daltaí le bheith ag obair go neamhspleách agus 
le chéile. Tuairiscíodh i go leor tuairiscí cigireachta go raibh cleachtas an-mhaith ann maidir le 
hionchais shoiléire foghlama a bhunú do na daltaí chomh maith le húsáid cur chuige teagaisc agus 
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foghlama dalta-lárnach. Áiríodh leo siúd foghlaim fhionnachtanach, foghlaim chomhoibríoch agus 
gníomhaíochtaí neamhspleácha foghlama. 

Rinneadh an Ghaeilge a mheas i 398 ceacht a breathnaíodh le linn na gCigireachtaí Ábhair agus 
i 278 ceacht le linn Cigireachtaí Teagmhasacha sa tréimhse Eanáir 2013-Iúil 2016. Thug cigirí faoi 
deara, maidir leis an bhfeabhas atá thuasluaite, gur tháinig an feabhas is mó ar an bhfoghlaim i 
gceachtanna Gaeilge sna ceachtanna is fearr (29%) nuair a deimhníodh gur mhair spéis na ndaltaí 
in ábhar an cheachta agus go raibh luas maith leis na ceachtanna. Thug cigirí faoi deara gur díríodh 
an-aird ar na ceithre scil teanga (éisteacht, labhairt, léamh agus scríobh) sna ceachtanna seo agus 
go raibh fianaise i gcóipleabhair agus i leabhair nótaí na ndaltaí go raibh aiseolas ar ardchaighdeán 
agus spreagúil iontu. 

In ainneoin torthaí beagán níos fearr do dhaltaí Gaeilge mar atá luaite, tá go leor dúshlán fós maidir 
le teagasc na Gaeilge. Luaigh cigirí go raibh an iomarca úsáide á baint as modh an aistriúcháin i gcuid 
mhór seomraí ranga. Mhol siad gur chóir do mhúinteoirí deiseanna breise cumarsáide a chruthú sa 
sprioctheanga i ngach ceacht chun taithí a bheith ag daltaí ar labhairt na Gaeilge. Dúshlán faoi leith 
do mhúinteoirí ná an phleanáil is gá don raon éagsúl scileanna teanga sa seomra ranga.

I dTuarascáil an Phríomhchigire a foilsíodh i 2013, tugadh faoi deara go raibh raon teoranta na 
n-acmhainní a bhí in úsáid ag múinteoirí do theagasc na Gaeilge, mar aon leis an úsáid theoreanta 
a bhí á bhaint astu chun tacú le foghlaim na Gaeilge, ar cheann de na deacrachtaí a bhain go smior 
leis na ceachtanna Gaeilge. In ainneoin na n-iarrachtaí a bhí ar bun ag múinteoirí dul i ngleic leis an 
bhfadhb seo, ní raibh straitéisí agus cur chuige cuí teagaisc agus úsáid éifeachtach acmhainní soiléir 
ach i 79% de cheachtanna. 

5.4.4  Cáilíocht an teagaisc dhifreálaithe
Sna trí ‘phríomhábhar’, Béarla, Matamaitic agus Gaeilge, fuarthas amach ó na cigireachtaí nár 
dhifreálaigh múinteoirí ceachtanna mar is cuí i líon suntasach ceachtanna. Tá sé ríthábhachtach, 
má tá gach dalta le dul chun cinn a dhéanamh san ábhar, go mbíonn difreálú cuí ag gach céim den 
teagasc, den fhoghlaim agus den mheasúnú. Ciallíonn sé sin go gcaithfidh an múinteoir pleanáil don 
fhoghlaim agus monatóireacht a dhéanamh go cúramach ar fhoghlaim an dalta agus úsáid a bhaint 
as eolas ó aiseolas na ndaltaí chun luas, ábhar agus cur i láthair ceachtanna a leasú. Ar an mbealach 
sin is féidir tacú le gach dalta chun dul i ngleic le tascanna a mbíonn dúshlán intinne ag baint leo 
agus a chinntíonn go mbíonn siad ag foghlaim. Sa churaclam uile, ní bhaineann múinteoirí an úsáid 
is fearr as eolas measúnaithe sa rang chun a gcuid pleanála do cheachtanna a chur chun tosaigh 
agus chun cur chuige teagaisc a leasú.

Tábla 5.9: Cinntí na gCigirí- Difreáil: Cigireachtaí Teagmhasacha Iarbhunscoile

Gach Ceacht: Cigireachtaí Teagmhasacha Difreáil 

Sásúil Níos lú ná sásúil

Béarla 79% 21%

Matamaitic 73% 27%

Gaeilge 67% 33%

Ar an iomlán is beag fianaise de dhifreáil a bhí le feiceáil againn in idir 24% agus 33% de na 
ceachtanna a ndearnadh meastóireacht orthu. Bíonn raon leathan cumas agus leibhéil éagsúla spéise 
agus muiníne san ábhar ag scoláirí agus iad ag tabhairt faoi cheachtanna. Tá sé tábhachtach go 
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bhfiosraíonn múinteoirí réimse cur chuige teagaisc chun freastal ar na héagsúlachtaí seo ionas go 
ndéanann gach dalta dul chun cinn mar is cuí san ábhar.  

5.5  CAIGHDEÁN NA TACAÍOCHTA D’FHOGHLAIM DALTAÍ IN 
 IARBHUNSCOILEANNA
5.5.1  Cáilíocht ghinearálta na tacaíochta do dhaltaí
Déanann cigirí meastóireacht ar cháilíocht an tsoláthair a chuireann scoileanna ar fáil do dhaltaí a 
bhfuil riachtanais speisialta acu le linn MSU-BCF, agus déanaimid Chigireachtaí Ábhar ar an soláthar 
do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta acu (RSO). Déanann cigirí meastóireacht ar cháilíocht na 
tacaíochta a chuirtear ar fáil i ranganna príomhshrutha agus i suíomhanna ina ndéantar daltaí a 
aistharraingt do theagasc breise. Le linn na tréimhse Eanáir 2013 - Iúil 2016 tugadh faoi 38 Cigireacht 
Ábhar ar Sholáthar RSO in iarbhunscoileanna. Le linn na gcigireachtaí seo, bhí cáilíocht an teagaisc 
sásúil nó níos airde i 96% de cheachtanna agus bhí cáilíocht na foghlama sásúil nó níos airde sa 
chéatadán céanna de cheachtanna. 

Nuair a measadh an teagasc agus an fhoghlaim a bheith maith, thug cigirí faoi deara go raibh 
roinnt den chleachtas an-tacúil. Áiríodh tograí éifeachtacha litearthachta don scoil uile; teagasc na 
saintéarmaíochta a bhaineann le hábhar ar leith agus úsáid chuí straitéisí scaflála agus teagaisc ar 
fud an churaclaim. Bhí socruithe den scoth i gcuid mhór scoileanna chun láidreachtaí agus riachtanais 
daltaí a chur in iúl do mhúinteoirí ábhar agus do chúntóirí riachtanais speisialta.

Rinne cigirí roinnt moltaí nuair a bhí an soláthar níos lú ná sásúil. Áiríodh leis seo an gá le pleanáil 
indibhidiúlaithe chun díriú ar riachtanais foghlama faoi leith do dhaltaí a bhfuil míchumais 
íosmhinicíochta acu; líon na múinteoirí atá páirteach i dteagasc bunaithe ar acmhainní a laghdú chun 
pleanáil agus comhordú a éascú ar bhealach níos fearr; deimhniú go mbíonn múinteoirí atá páirteach 
i dteagasc bunaithe ar acmhainní ag pleanáil agus ag coimeád taifead go leanúnach ar dhul chun 
cinn daltaí; agus dul i ngleic le ró-stiúrú an chleachtais sa seomra ranga ionas go n-uasmhéadófar 
deiseanna do dhaltaí páirt a ghlacadh, ábhar a phlé agus machnamh a dhéanamh ar an bhfoghlaim.

Cé go raibh tuismitheoirí agus daltaí sásta ar an iomlán le cáilíocht na tacaíochta atá ar fáil ina 
scoileanna, léiríodh sna freagraí ar na ceistneoirí gur chóir do níos mó scoileanna cumarsáid níos 
éifeachtaí a dhéanamh le tuismitheoirí maidir leis na deacrachtaí a d’fhéadfadh a bheith ag a 
leanaí. D’easaontaigh 18% de thuismitheoirí a chomhlánaigh na ceistneoirí MSU-BCF go rachadh 
an scoil i gcomhairle leo dá mbeadh cúnamh breise ag teastáil ó n-a leanbh. Bíonn eolas soiléir ó 
thuismitheoirí a bhfuil leanaí le riachtanais speisialta acu agus a bhfuil cúnamh breise ag teastáil le 
hoideachas a linbh. Ní mór dóibh a bheith ar an eolas go bhfuil an scoil ag tacú leis an leanbh agus 
tuiscint a fháil ar pé rud is féidir leo féin, mar thuismitheoirí, chun a chinntiú go mbaineann a leanbh 
an tairbhe is fearr as an bhfoghlaim

5.5.2  Ógtheagmháil
Tacaíonn Ógtheagmháil le daoine fásta agus le daoine óga, ó chúig bliana déag d’aois go fiche 
bliain d’aois agus iad ag filleadh ar, nó ag críochnú a gcuid oideachais. Bíonn na hionaid seo ag 
feidhmiú ar bhonn lánaimseartha i rith na bliana ar fad agus bíonn siad ag freastal ar beagnach 
3,600 foghlaimeoir in aghaidh na bliana. Is í An Roinn Oideachais agus Scileanna a mhaoiníonn 
Ógtheagmháil agus is iad na Boird Oideachais agus Oiliúna a dhéanann bainistíocht orthu.  Sa 
tréimhse lena mbaineann an tuarascáil seo, rinneadh 13 mheastóireacht in ionaid Ógtheagmhála. 

Mheas cigirí go raibh cáilíocht an teagaisc agus na foghlama sna hionaid seo go maith, agus bhí 
líon i bhfad níos lú breithiúnas ‘an-mhaith’ sna hionaid seo ná mar a bhí in iarbhunscoileanna 
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príomhshrutha. Bhí cigirí moltach nuair a bhí timpeallachtaí foghlama sna suíomhanna seo a bhí 
ag tabhairt  dearbhaithe agus dea-struchtúrtha. Thacaigh a leithéid le caidrimh mheasúla agus le 
forbairt na comh-mhuiníne, dhá ghné atá riachtanach don fhoghlaim. Thug cigirí faoi deara freisin 
go raibh an teagasc fiúntach agus dírithe ar na daltaí agus go raibh straitéisí scafála agus teagaisc in 
úsáid go sciliúil ag múinteoirí chun tacú le foghlaim na ndaltaí.

Tábla 5.10: Cinntí na gCigirí: Meastóireachtaí Ógtheagmhála

Ógtheagmháil An-mhaith Go maith Níos lú ná sásúil

Teagasc 33% 55% 12%

Foghlaim 26% 59% 15%

Gnóthachtáil 30% 60% 10%

I measc na ndea-chleachtas a thugamar faoi deara in ionaid Ógtheagmhála bhí fócas cuí ar fhorbairt 
iomlánaíoch an fhoghlaimeora, lena n-áirítear forbairt phearsanta agus shóisialta; pleanáil don dul 
chun cinn tacúil i gcomhthéacs an churaclaim, taithí oibre; na tacaí aonair a thugtar d’fhoghlaimeoirí; 
agus straitéisí freastail an-chomhoibríoch a thacaíonn le spreagadh a thabhairt do dhaltaí freastal ar 
scoil, agus iad féin a iompar go maith, agus dul i ngleic lena bhfoghlaim agus le ceachtanna. 

I gcuid mhór de na ceachtanna, cuireadh na cuspóirí foghlama in iúl do dhaltaí agus bhí tuiscint 
shoiléir ag múinteoirí i gcoitinne ar dhifreáil agus ar thábhacht an teagaisc ag leibhéil oideachasúla 
an dalta aonair. Thug múinteoirí treoracha agus mínithe soiléire, agus mhéadaigh siad foghlaim agus 
tuiscint trí úsáid mhaith a bhaint as íomhánna agus as acmhainní eile. Thug beagnach gach dalta a 
ndearnadh cigireacht orthu sna hionaid le fios go spreagann a múinteoirí iad agus go labhraíonn 
siad leo faoi bhealaí chun a gcuid oibre a fheabhsú (98%).

Mhol cigirí do mhúinteoirí, áfach, cur le foghlaim na ndaltaí trí dheiseanna a uasmhéadú ionas 
gur féidir le daltaí idirghníomhú, ábhar a phlé agus machnamh a dhéanamh ar an bhfoghlaim. 
Tagraíodh i moltaí don ghá le hathbhreithniú agus daingniú a dhéanamh ar an bhfoghlaim i 
gceachtanna agus tuilleadh forbartha a dhéanamh ar mhodhanna difreálaithe teagaisc agus 
meastóireachta i ngach gníomhaíocht foghlama.

5.5.3  Comhionannas Deiseanna sna Scoileanna a Sheachadadh (DEIS) 
Mar atá ag leibhéal na bunscoile, bíonn meastóireachtaí DEIS dírithe ar phróisis na scoileanna 
pleanáil ar bhealach a chuidíonn leis an scoil gach ceann de na seacht dtéama DEIS a fhorbairt: 
tinreamh; coinneáil; dul chun cinn; gnóthachtáil i scrúduithe; litearthacht; uimhearthacht; agus 
comhpháirtíocht le tuismitheoirí agus eile.

Sa tréimhse lena mbaineann an tuarascáil seo, rinneadh 28 meastóireacht ar phleanáil chun feabhais 
in iarbhunscoileanna DEIS. Thug cigirí roinnt mhaith láidreachtaí faoi deara i gcuid mhór de na 
scoileanna sin. Áiríodh leo siúd gur baineadh úsáid mhaith as measúnú foirmitheach nó as measúnú 
chun foghlama chun gnóthachtáil daltaí a fheabhsú agus chun eispéiris dhearfacha scolaíochta a 
sholáthar. Mhol cigirí cuir chuige teagaisc a thacaigh le foghlaim ghníomhach agus a chuir daltaí 
ag smaoineamh ar an tslí ina a raibh siad ag foghlaim. Ina leithéid de chásanna, thug múinteoirí 

dúshlán do na ndaltaí trí ghníomhaíochtaí a bhí pleanáilte go maith, ceisteanna ina raibh gá le níos 
mó ná freagraí foghlamtha de ghlanmheabhair, agus aiseolas ar obair bhaile agus ar scrúduithe a 
thug treoir chun feabhais do dhaltaí.

Ar an iomlán, bhí daltaí agus a dtuismitheoirí sásta le cáilíocht na tacaíochta a bhí acu sna scoileanna 
seo. Léirigh 91% den 2,159 tuismitheoir a chomhlánaigh ceistneoir a dáileadh le linn na cigireachta 
go raibh ag éirí go maith lena leanaí i bhformhór na n-ábhar scoile. Den 3,221 dalta a chríochnaigh 
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ceistneoir, dúirt 83% acu go gcuireann múinteoirí comhairle orthu faoin tslí lena gcuid oibre 
a fheabhsú agus dúirt 84% acu go spreagtar chun oibre iad. Bhí fianaise ann, áfach, go bhfuil 
tuismitheoirí áirithe nach bhfuil ar an eolas faoin tacaíocht atá ar fáil dá leanaí i scoileanna DEIS.

Tábla 5.11: Tuairimí Tuismitheoirí ar thacaíocht breise - Freagraí ó cheistneoirí (DEIS)

DEIS - Meastóireacht ar Phleanáil Aontaím Ní Aontaím Níl a fhios agam

Cuireann an scoil comhairle ar fáil do thuismitheoirí 

faoin tslí le cabhrú lena leanbh

 76% 14% 10%  

Cuirfidh an scoil tacaíocht bhreise ar fáil má bhíonn 

deacracht ag leanbh leis an obair

 68% 15% 17%  

Thug cigirí faoi deara go mbíonn sé deacair ar roinnt scoileanna DEIS spriocanna réalaíocha agus 
insroichte a aithint do na téamaí go léir agus go raibh tionchar aige seo ar a ndul chun cinn chun aird 
agus forbairt foghlama na ndaltaí a fheabhsú. D’fhéadfadh tuilleadh rannpháirtíochta le próiseas 
pleanála DEIS, bunaithe ar phróisis láidre féinmheastóireachta, mar aon leis an gcomhairle atá ar fáil 
ar www.schoolself-evaluation.ie tacú lena gcuid iarrachtaí.

5.6  CÁILÍOCHT NA CEANNAIREACHTA AGUS NA BAINISTÍOCHTA IN 
 IARBHUNSCOILEANNA
Nuair a bhíonn meastóireachtaí á dhéanamh againn ar cháilíocht na bainistíochta agus na 
ceannaireachta in iarbhunscoileanna, déantar scrúdú ar obair an bhoird bhainistíochta agus ar obair 
na foirne bainistíochta sinsearaí (an príomhoide agus an leas-phríomhoide) maidir le ceannasaíocht 
na foirne agus na ndaltaí.  Déantar iniúchadh freisin ar bhainistíocht ghinearálta acmhainní na scoile, 
ar phróiseas fhéin-mheastóireachta na scoile agus ar an gcumas atá ag an scoil feabhsú. 

Le linn na tréimhse lena mbaineann an tuarascáil seo, cruthaíodh go leor dúshlán do cheannaireacht 
scoileanna nuair a tugadh isteach Creat na Sraithe Sóisearaí nua. Áirítear na himpleachtaí don chlár 
ama agus na socruithe bainistíochta chun freastal ar an bhforbairt ghairmiúil leanúnach ag leibhéal 
na foirne uile agus ag leibhéal an ábhair. Bhí timpeallacht an chaidrimh thionsclaíoch dúshlánach 
freisin, go háirithe i scoileanna ina raibh múinteoirí mar bhaill de cheardchumann a bhí in achrann 
leis an Roinn agus a thug treoir dá mbaill gan páirt a ghlacadh i bhforbairt ghairmiúil leanúnach do 
Chreat na Sraithe Sóisearaí, mar aon le roinnt treoracha eile. Ba léir cás éagsúil, ach cás a bhí chomh 
casta céanna, i scoileanna ina raibh baill de níos mó ná ceardchumann amháin iontu. Nuair a bhí ár 
meastóireachtaí ar cheannaireacht agus ar bhainistíocht á ndéanamh againn, bhí cigirí san airdeall 
faoin ualach breise a leag na dúshláin seo ar cheannairí.

5.6.1  Boird Bhainistíochta
Le linn na gcigireachtaí iar-bhunscoile MSU-BCF idir Eanáir 2013 agus Iúil 2016, mheas cigirí go 
raibh cáilíocht na ceannaireachta agus na bainistíochta i gcoitinne sásúil nó níos fearr i 91% den 
258 scoil ar tugadh cuairt orthu.  Sna scoileanna a ba éifeachtaí, thug cigirí faoi deara go raibh na 
boird bhainistíochta gafa le príomhpháirtithe leasmhara na scoile ar bhealach comhoibríoch agus 
cumarsáideach, lena n-áirítear foireann na scoile, cumann na dtuismitheoirí agus comhairle na 
scoláirí. Dúradh go raibh fócas dea-roghnaithe ag formhór na mbord ar fhorbairt an teagaisc agus 
na foghlama sa scoil agus gur chlúdaigh a leithéid, i gcásanna áirithe, an-dearbhú agus an-tacaíocht 
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do dheiseanna forbartha gairmiúla don fhoireann. Bhí fís shoiléir ag na boird bhainistíochta seo don 
scoil agus bhí tosaíochtaí forbartha leagtha amach acu.  

Tábla 5.12: Cinntí na gCigirí: Ceannaireacht agus Bainistíocht    

An-mhaith Go maith Níos lú ná sásúil

Cáilíocht fhoriomlán na bainistíochta agus na ceannaireachta 45% 46% 9%

Fuaireamar amach go raibh ag éirí go geal le scoileanna gnéithe áirithe dá bpolasaithe a chur in iúl 
do thuismitheoirí, agus go gcoimeádann siad tuismitheoirí ar an eolas faoi dhul chun cinn daltaí. 
D’aontaigh 95% de thuismitheoirí gur cuireadh iad ar an eolas faoi pholasaí iompraíochta na scoile. 
D’aontaigh 91% de thuismitheoirí freisin gur thug na tuairiscí scoile léiriú maith dóibh faoi dhul 
chun cinn a linbh ar scoil agus d’aontaigh 85% go raibh na socruithe do chruinnithe tuismitheoirí/
múinteoirí go maith sa scoil. Ní raibh an tslí inar éirigh le scoileanna eolas faoi rogha ábhair agus 
rogha curaclaim a chur in iúl do thuismitheoirí agus do dhaltaí ag príomhphointí aistrithe chomh 
dearfach céanna in aon chor. Níor aontaigh ach 60% de thuismitheoirí sa tréimhse Eanáir 2013 - Iúil 
2016 go bhfuair siad comhairle chabhrach ón scoil nuair a bhí an leanbh ag roghnú ábhar agus 
d’fhreagrair 11% eile ‘níl a fhios agam’ ar an gceist seo. Níor aontaigh 27% de dhaltaí gur cuireadh 
comhairle chabhrach agus eolas ar fáil dóibh nuair a bhí ábhair á roghnú acu.

Is é príomhdhualgas cheannaireacht na scoile ná a dheimhniú go mbíonn an curaclam atá ar fáil sa 
scoil leathan go leor chun riachtanais a ndaltaí a shásamh agus go mbíonn rochtain go cothrom acu 
ar na deiseanna foghlama a sholáthraítear. Cuireann go leor scoileanna oícheanta eolais, leabhráin 
eolais agus ionchuir ón múinteoir Treorach agus eile ar fáil ag príomhphointí le linn thréimhse 
an dalta ar scoil. Ina ainneoin sin, mar thoradh ar thorthaí na gceistneoirí, ba chóir do scoileanna 
cumarsáid bhreise a bheith acu le tuismitheoirí agus le daltaí chun a fháil amach cad é an bealach is 
fearr chun na roghanna atá ar fáil a chur in iúl dóibh.

Fuarthas amach i gcigireachtaí freisin gur gá do chumainn tuismitheoirí an tslí ina ndéanann siad 
cumarsáid le tuismitheoirí a fheabhsú. Léiríodh i bhfreagraí ar cheistneoirí tuismitheoirí nár aontaigh 
28% gur choimeád cumann na dtuismitheoirí sa scoil iad ar an eolas faoina raibh ar bun acu. 

5.6.2  Bainistíocht Inscoile
Baineann bainistíocht inscoile le cáilíocht na ceannaireachta gairmiúla inmheánaí sa scoil, a 
thagann go hiondúil ón bpríomhoide agus ón leas-phríomhoide. Áirítear freisin obair na múinteoirí 
eile a bhfuil ardú céime acu agus a bhfuil dualgais orthu do roinnt mhaith gnéithe d’obair na 
scoile. Ar aon dul le leibhéal na bunscoile, bhí tionchar ag an moratóir ar earcaíocht ar phoist 
freagrachtaí a líonadh i scoileanna. Cé go leantar ag líonadh na bpost don phríomhoide agus don 
leas-phríomhoide, níor líonadh ó Mhárta 2009 folúntais do phoist freagrachtaí ardaithe eile, ar a 
n-áirítear poist na bpríomhoidí cúnta nó poist mhúinteoirí le dualgais speisialta. 

Ba léir do na cigirí go raibh foirne éifeachtacha bainistíochta sinsearaí i bhformhór na scoileanna a 
ndearnadh cigireacht orthu. Tugadh faoi deara go raibh ar a gcumas cumarsáid mhaith i measc na 
foirne a chinntiú, fócas soiléir a choinneáil ar theagasc agus foghlaim, agus deiseanna a chur ar fáil 
do shealbhóirí post a gcumais cheannaireachta a chur chun cinn. Tuairiscíonn 85% de mhúinteoirí i 
gceistneoirí go bhfuil bainistíocht inscoile ina gcuid scoileanna éifeachtach agus d’aontaigh 94% go 
bhfuil áiseanna maithe sa scoil chun tacú le foghlaim na ndaltaí, agus go bhfuil rochtain mhaith acu 
féin ar TFC (90%).
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Aontaíonn tuismitheoirí agus múinteoirí go bhfuil iompar na ndaltaí go han-mhaith i bhformhór na 
scoileanna agus go bhfuil córais mhaithe bainistíochta i bhfeidhm do dhaltaí. Níl daltaí chomh cinnte 
sin agus, ar cheistneoirí na ndaltaí, léiríonn 24% acu nach raibh a fhios acu agus easaontaíonn 14% 
go láidir leis an ráiteas.  Is ábhar imní é seo agus ní mór, dá bhrí sin, é a phlé ag leibhéal na scoile. Tá 
tuairim níos dearfaí léirithe ag na daltaí maidir le hatmaisféar na scoile.

Tábla 5.13: Tuairimí tuismitheoirí agus daltaí ar chúrsaí smachta-Freagraí ó cheistneoirí

Ceist Freagróirí Aontaím Ní aontaím Níl a fhios 
agam

Tá an smacht go maith sa scoil
Tuismitheoirí 88% 6% 6%

Daltaí 62% 14% 24%

Tá atmaisféar maith sa scoil
Tuismitheoirí 86% 3% 11%

Daltaí 82% 6% 12%

Mothaím slán sábháilte agus mothaím go bhfuil 

aire á thabhairt dom ar scoil
Daltaí 82% 6% 12%

Tá go leor atá dearfach i dtábla 5.14, ina léirítear freagraí na dtuismitheoirí agus na ndaltaí ar 
cheistneoirí a bhaineann leis an tslí ina dtéann scoileanna i ngleic leis an mbulaíocht. Tá an-obair ar 

bun ag scoileanna chun dul i ngleic leis an mbulaíocht agus tá feabhas suntasach tagtha ó 2010 - 
2012  ar chéatadán na dtuismitheoirí atá ar an eolas faoi na gníomhartha a dtugann na scoileanna 
fúthu. Le linn MSU-BCF a tharla sa tréimhse 2010-2012, léirigh an ceathrú cuid de na tuismitheoirí 
agus an cúigiú cuid de na daltaí, nach mór, nárbh eol dóibh cé chomh maith agus a rinne an scoil 
ceist na bulaíochta a láimhseáil. Tá na cinntí sa tuarascáil seo níos dearfaí ach tá obair fós le 
déanamh ag scoileanna chun muinín 6% de na tuismitheoirí a fháil go rachfar i ngleic leis an 
mbulaíocht go gasta agus go héifeachtach.

Tábla 5.14: Tuairimí tuismitheoirí agus daltaí faoi chúrsaí bulaíochta - Freagraí ó cheistneoirí

Ceist Freagróirí Aontaím Ní aontaím Níl a fhios 
agam

Tá mé ar an eolas faoi pholasaí 

frithbhulaíochta na scoile
Tuismitheoirí 90% 5% 5%

Tá mé ar an eolas faoin duine freagrach 

sa scoil ar chóir dom labhairt leis/léi, má 

dhéantar bulaíocht ar mo leanbh

Tuismitheoirí 85% 6% 9%

Is féidir liom labhairt le duine fásta má tá 

fadhbanna agam
Daltaí 74%  10% 16%

Tá muinín agam as an scoil chun gníomhú 

láithreach agus go héifeachtach má dhéantar 

bulaíocht ar mo leanbh

Tuismitheoirí 78% 6% 16%

Má tá duine éigin ag déanamh bulaíochta orm, 

is féidir liom cabhair a fháil ó mhúinteoir nó ó 

dhuine fásta eile sa scoil

Daltaí 85% 5% 10%



80

TUARASCÁIL AN PHRÍOMHCHIGIRE EANÁIR 2013 - IÚIL 2016

Foilsíodh tuairisc iomlán i mí Iúil 2017 ar na sonraí ó cheistneoirí na ndaltaí agus na dtuismitheoirí 
faoina dtuairimí i leith ghníomhartha na scoile chun cultúr dearfach scoile a thógáil.36

PRÍOMHTHEACTAIREACHTAÍ  MAIDIR  LE  TEAGASC  AGUS  FOGHLAIM  IN  IARBHUNSCOILEANNA

Gnéithe a bhfuil rath orthu in iarbhunscoileanna:

• Ba	léir	do	na	cigirí	go	raibh	an	teagasc	agus	an	fhoghlaim	go	maith	nó	níos	fearr	i	bhformhór
na scoileanna

• Tháinig	feabhas	rímhór	ar	phleanál	ábhar	agus	clár

• Bhí	feabhas	ar	chaighdeán	ullmhúcháin	na	múinteoirí	do	ranganna	ó	foilsíodh		an	Tuarascáil
an Phríomhchigire i 2013.

• Tugadh	deiseanna	do	dhaltaí	foghlaim	trí	chaint	agus	plé	i	bhformhór	na	gceachtanna	a
breathnaíodh

• Bhí	scileanna	bainistíochta	ranga	na	múinteoirí	sásúil	i	mbeagnach	gach	rang	a	breathnaíodh

• Thacaigh	an	próiséas	féinmheastóireachta	scoile	le	scoileanna	torthaí	litearthachta	a
fheabhsú do dhaltaí

• Tá		scoileanna	á	rialú	go	maith	agus	tá	dul	chun	cinn	suntasach	déanta	ar	cheist	na
bulaíochta

Gnéithe a d’fhéadfaí a fheabhsú:

• Cuirfidh	lán-chomhoibriú	gach	múinteora	leis	na	deiseanna	forbartha	gairmiúla	atá	ar	fáil
ó Sheirbhís Tacaíochta na Sraithe Sóisearaí do Mhúinteoirí le tuiscint níos fearr agus le cur i
bhfeidhm an Chreata nua don tSraith Shóisearach

• Ba	chóir	tuilleadh	forbartha	a	dhéanamh	ar	straitéisí	difreáilte	teagaisc	lena	chinntiú	go
ndéantar daltaí de gach cumas a ionchuimsiú go héifeachtach

• Is	ábhar	fíor	imní	go	fóill	cáilíocht	foghlama	na	scoláirí	sa	Ghaeilge.	Baineann	go	leor
dúshlán fós le teagasc éifeachtach na Gaeilge. Tá gá le tuilleadh deiseanna cumarsáide sa
sprioctheanga i ngach ceacht ionas go mbíonn taithí ag daltaí ar labhairt na Gaeilge. Ba
cheart do mhúinteoirí pleanáil don éagsúlacht sna scileanna teanga a bhíonn sa seomra
ranga.

• Cé	gur	tháinig	feabhas	ar	an	monatóireacht	ar	obair	na	ndaltaí,	is	gá	sonraí	measúnaithe
a úsáid ar bhealach níos pleanáilte agus níos córasaí mar bhonn eolais do na modhanna
teagaisc

• Níl	an	deis	á	thapú	dóthain	chun	lán-leas	a	bhaint	as	TFC	le	heispéiris	foghlama	saibhrithe	a
sholáthar in iarbhunscoileanna

• Ba	chóir	do	scoileanna	a	bheith	níos	rannpháirtí	le	tuismitheoirí	agus	le	daltaí	chun	a	fháil
amach conas is féidir a gcuid roghanna ábhar agus clár a chur in iúl dóibh ar bhealach níos
éifeachtaí.

36 DES (2017) Tuismitheoir agus Dalta/Tuairimí na nDaltaí maidir le Gníomhartha Scoileanna chun Cultúr Dearfach Scoile a Chruthú agus 
Bulaíocht a Chosc agus a Stopadh https://www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/parent_pupil_ perceptions_positive_school_
culture.pdf
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SPOTSOLAS 2
FÓCAS AR SHUÍOMHANNA OIDEACHAIS ATÁ 
CEANGAILTE LE hAONAID ARDTACAÍOCHTA, 
AONAID CHÚRAIM SPEISALTA AGUS IONAID 
CHOINNEÁLA LEANAÍ
Tá achoimre ar fáil sa spotsolas seo ar na príomhchinntí ar cháilíocht an teagaisc agus na foghlama 
i suíomhanna oideachais atá ceangailte le hAonaid Ardtacaíochta, Aonaid Chúraim Speisialta agus 
Ionaid Choinneála Leanaí 

S2.1  CÚLRA
Faoi láthair tá seacht scoil agus rang speisialta amháin ceangailte le scoil phríomhshrutha a 
fhreastalaíonn ar leanaí faoi choinneáil agus faoi chúram sa Stát. Is féidir iad seo a chatagóiriú mar 
scoileanna in Ionaid Choinneála Leanaí (ICL), Aonaid Ardtacaíochta (AAT), agus Aonaid Sainchúraim 
(ASC). De ghnáth, bíonn scoileanna in ICLanna ag freastal ar leanaí atá ciontaithe nó curtha faoi 
choimeád ag na cúirteanna. Den chuid is mó, bíonn scoileanna in AATanna ann do leanaí a bhfuil 
dúshláin thromchúiseacha mhothúchánacha agus iompraíochta acu agus freastalaíonn scoileanna in 
ASCanna ar leanaí a bhfuil orduithe speisialta cúraim déanta ag na cúirteanna ina leith. Ach níl na 
héagsúlachtaí seo iomlán agus bíonn cuid de na scoileanna ag freastal ar leanaí ó níos mó ná ceann 
amháin de na catagóirí sin. 

Sa bhliain 2013, gheall an Chigireacht go mbeadh clár ann de chigireachtaí bliantúla ar scoileanna 
in AATanna, ASCanna agus ICLanna d’fhonn dearbhú cáilíochta a dhéanamh ar an oideachas a 
chuirtear ar fáil do na leanaí, agus chun comhairle agus tacaíocht a sholáthar do na múinteoirí, na 
príomhoidí agus lucht bainistíochta na scoileanna. Tá an cur chuige cigireachta a úsáidtear chun 
meastóireacht a dhéanamh ar an soláthar sna scoileanna seo ceaptha le déileáil leis na cúinsí ar leith 
ina bhfuil siad ag feidhmiú. Cuireann na réimsí fiosraithe atá i gcroílár na samhla meastóireachta san 
áireamh eispéiris éagsúla pearsanta, shóisialta, agus oideachais na scoláirí sular cuireadh in AAT, ASC 
nó ICL iad, rudaí a d’fhéadfadh dul i gcion ar a rannpháirtíocht, a ngnóthachtáil agus a ndul chun 
cinn sa scoil. 

Idir Eanáir 2013 agus Iúil 2016, rinneadh 26 meastóireacht i scoileanna atá ceangailte le AATanna, 
ASCanna, agus ICLanna agus rinneadh meastóireacht faoi dhó, ar a laghad, ar gach ceann de na 
suíomhanna sin sa tréimhse sin. Foilsíodh tuairisc ilchodach, sa bhliain 2017, bunaithe ar na tuairiscí 
foilsithe a d’eascraigh ó na meastóireachtaí sin.37 I dtreo dheireadh na bliana 2016, rinne cigirí 
Cigireachtaí Leantacha chun iniúchadh a dhéanamh ar a mhéid oibre a tharla ar na príomhmholtaí a 
rinneadh cheana.  Ní raibh torthaí na meastóireachtaí sin mar chuid den tuairisc ilchodach.  

Tugtar aitheantas agus dearbhú sa tuairisc ilchodach don dea-chleachtas a ba léir sna scoileanna ar 
fad. Tugtar suntas freisin do ghnéithe ar leith den soláthar ar féidir leis na scoileanna díriú orthu agus 
iad ag tabhairt faoi cháilíocht a soláthar a fheabhsú agus a fhorbairt go leanúnach. Tá sé i gceist 
freisin go mbainfeadh Ranna rialtais agus gníomhaireachtaí Stáit eile leas as na cinntí agus na moltaí 
agus iad ag pleanáil don soláthar do leanaí atá faoi choinneáil agus faoi chúram sa Stát. 

37 ROS (2017) Oideachas do Leanaí faoi Choinneáil agus faoi Chúram: Measúnú ar Scoileanna in Aonaid Ardtacaíochta, Aonaid Sainchúraim 
agus Ionaid Choinneála Leanaí https://www.education.ie/ga/Foilseacháin/Tuairiscí-Cigireachta-Foilseacháin/Tuarascálacha-Treoirlínte-
Meastóireachta/oideachas-do-leanai-faoi-choinneail-agus-faoi-churam.pdf

SPOTSOLAS
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S2.2  RIALACHAS AGUS BAINISTÍOCHT
Aithnítear sa tuairisc ilchodach cosúlachtaí idir an cohórt daltaí atá ag freastal ar na scoileanna 
seo agus na daltaí sna Tionscadail Chomhchaidrimh don Ógra (YEPanna) agus sna hIonaid 
Ógtheagmhála.  Dá réir sin, moltar sa tuairisc gur cheart d’aon chuíchóiriú sa todhchaí ar na 
struchtúir bhainistíochta do AAT, ACS agus ICL na scoileanna Tionscadal Comhchaidrimh don Ógra 
a chur san áireamh mar aon leis na hIonaid Ógtheagmhála. Moltar sa tuairisc áis a bheith ar fáil in 
aon chlár cuíchóirithe ionas gur féidir le gach ceann de na scoileanna seo caidrimh thairbheacha a 
chothú agus a choimeád lena chéile mar aon le dea-chleachtas teagaisc agus foghlama do leanaí 
faoi choinneáil agus faoi chúram a roinnt. Tá an moladh seo de réir, agus ag tógáil ar, moladh a 
rinneadh cheana in Athbhreithniú na Roinne Oideachais agus Scileanna ar scoileanna Tionscadal 
Comhchaidrimh don Ógra.

S2.3  PRÍOMHCHINNTÍ
Fuair na cigirí amach go raibh cáilíocht fhoriomlán an tsoláthair sna scoileanna seo go maith nó go 
han-mhaith i bhformhór na gcásanna. Mar shampla, bhí cigirí dearfach faoi cháilíocht an teagaisc 
i dtromlach mór na gceachtanna a breathnaíodh. Rinneadh cur síos ar na seomraí ranga mar 
thimpeallachtaí foghlama oiriúnacha agus spreagúla i bhformhór na gcásanna. Bhí ionchais na 
múinteoirí iomchuí agus tugadh faoi deara i gcoitinne gur spreagadh caidrimh ómósacha idir na 
múinteoirí agus na scoláirí. Bhí an teagasc dírithe agus ar luas a bhí in oiriúint do raon inniúlachtaí 
agus cumas na ndaltaí.

Tábla S2: 1: Cinntí na gCigirí: Cigireachtaí AAT/ACS/ICL  

AAT/ACS/ICL An-mhaith Go maith Níos lú ná sásúil 

Tacaíocht do dhaltaí 42% 43% 15%

Múinteoireacht 8% 80% 12%

Foghlaim agus gnóthachtáil 8% 80% 12%

Rinneadh tagairtí dearfacha sna tuairiscí don soláthar ar réimse leathan rogha ábhar thar siollabais 
na sraithe sóisearaí agus sinsearaí. Léirigh cigirí sástacht leis an méid deiseanna a bhí ann do dhaltaí 
crediúnú a lorg dá bhfoghlaim ó Chlár Scoile an Teastais Shóisearaigh, ón Teastas Sóisearach, 
ó Chomhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna, ón Ardteistimeireacht agus ón 
Ardteistiméireacht Fheidhmeach. Bhí cigirí chomh moltach céanna faoi rannpháirtíocht na ndaltaí 
sa bhfoghlaim.  Tagraíonn tuairiscí go minic do mhodheolaíochtaí gníomhacha foghlama a bheith á 
úsáid ina ndéantar iarracht daltaí a spreagadh agus leibhéil arda rannpháirtíochta agus teagmhála a 
chothú. Tagraíonn formhór na dtuairiscí do mhúineadh na ndaltaí i ngrúpaí beaga, i mbeirteanna nó 
ina n-aonar, le soláthar na gclár bunaithe ar shainriachtanais na ndaltaí. Bhí cigirí moltach i gcoitinne 
maidir le buntáiste an chur chuige seo i gcur chun cinn na foghlama neamhspleáiche.

I suíomh amháin, ina raibh rang speisialta ardtacaíochta ag feidhmiú mar chuid de bhunscoil 
príomhshrutha, d’ardaigh cigirí ábhair imní faoi oiriúnacht an tsoláthair. Thug siad faoi deara, ach go 
háirithe, difríocht shuntasach idir caighdeán an tsoláthair do dhaltaí a bhí ionchuimsithe go hiomlán 
sna suíomhanna príomhsrutha agus iad siúd a bhí sa rang speisialta.  Mhol siad dá réir gur chóir 
athbhreithniú a dhéanamh ar chur chuige na scoile maidir le cuimsiú na bhfoghlaimeoirí sa rang 
speisialta “d’fhonn cuimsiú iomlán a bhaint amach do na foghlaimeoirí go léir”.
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S2.4  PRÍOMH-MHOLTAÍ
Rinne cigirí moltaí maidir leis na gnéithe seo a leanas sna scoileanna:

1. Measúnú tosaigh ar riachtanais na bhfoghlaimeoirí

2. Pleanáil aonair agus socrú spriocanna

3. Measúnú leanúnach ar riachtanais na bhfoghlaimeoirí

4. Litearthacht agus uimhearthacht

5. Tinreamh

6. Pleanáil na Scoile Uile

7. Struchtúir Bhainistíochta

S2.4.1  Measúnú tosaigh ar riachtanais na bhfoghlaimeoirí
Thug múinteoirí le fios i rith na gcigireachtaí nach mbíonn dóthain eolais ar fáil faoi riachtanais na 
ndaltaí nua agus faoina gcúlraí oideachais nuair a thagann siad chun na scoile. Baineann dúshlán 
faoi leith leis an lagchumarsáid le scoileanna ar fhreastail na foghlaimeoirí orthu roimh ré agus an 
le heaspa aistrithe na dtaifead oideachais. I mbeagán cásanna, thug múinteoirí le fios nach raibh an 
measúnú tosaigh ar riachtanais na bhfoghlaimeoirí mar bhonn eolais don chlár a cuireadh ar fáil.

Mhol an tuairisc gur chóir go mbeadh gnáthnósanna imeachta téagartha agus iontaofa ag gach scoil 
do leanaí faoi choinneáil agus faoi chúram agus go ndéanfaí riachtanais na bhfoghlaimeoirí a mheas 
ag an bpointe rollaithe. Ba chóir na sonraí a bhailítear ón measúnú sin a úsáid chun bonn eolais a 
chur faoin bpleanáil don teagasc agus don fhoghlaim sa todhchaí.

S2.4.2 Pleanáil fhéinoiriúnaithe agus socrú spriocanna 
Baineann socrú spriocanna go lárnach leis an bpleanáil fhéinoiriúnaithe éifeachtach agus chuige seo 
caithfear spriocanna foghlama a bhunú a bhíonn soléir, réalaíoch, intomhaiste agus nach mbíonn 
fócasaithe go róchúng. (CNOS, 201438)

Luadh sa tuairisc ilchodach an gá a bhí ag scoileanna a chinntiú go mbíonn spriocanna bainteach 
le féinbhainistíocht, scileanna sóisialta, gnéithe iompraíochta agus mothúcháin sna cáipéisí 
don phleanáil fhéinoiriúnaithe. Ba léir do chigirí ceangailtí soiléire idir cáipéisí don phleanáil 
fhéinoiriúnaithe agus pleanáil ghearrthéarmach na múinteoirí, agus gur chuir a leithéid, da réir, 
bonn eolais faoin gcleachtas ranga.  Dhírigh na cigirí aird ar an tábhacht a bhain le pleanáil don 
dalta aonair mar bhealach le dul chun cinn na ndaltaí a rianadh.

S2.4.3 Measúnú leanúnach ar riachtanais na bhfoghlaimeoirí
Tharraing an tuairisc ilchodach aird ar an ngá le measúnú leanúnach a dhéanamh ar riachtanais na 
bhfoghlaimeoirí sna scoileanna seo.  Cé gur ceapadh go raibh cleachtais suimitheacha measúnaithe 
go maith ar an iomlán, ardaíodh an cheist maidir le cothromaíocht úsáide an mhúinteora idir an 
modh measúnaithe seo agus measúnú foirmitheach nó measúnú chun foghlama. Nuair a bhí na 
moltaí á dhéanamh ag cigirí faoin measúnú chun foghlama, dhearbhaigh siad go spreagfadh béim 
bhreise ar an modh measúnaithe seo daltaí chun tuilleadh machnaimh a dhéanamh ar a gcuid 
foghlama féin agus go méadófaí freagracht phearsanta iontu. 

Ardaíodh freisin an gá do chur chuige rialta, scoile uile i leith an mheasúnaithe.  Ar an iomlán, cé gur 
chonaic cigirí samplaí de dhea-chleachtas i measúnú ndaltaí, ba léir éagsúlachtaí cleachtais laistigh de 
scoileanna. Sná cásanna inar tharla a leithéid, mhol cigirí leanúnachas níos fearr sa chur chuige a bhí 
á fheidhmiú sna scoileanna sin.

38 NCSE (2014) Soláthar do Dhaltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu: Bealach níos fearr agus níos cothroime: NCSE 2014
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S2.4.4 Litearthacht agus uimhearthacht 
Dearbhaíodh cuir chuige scoile uile i leith na litearthachta sa tuairisc ilchodach. Luadh go minic 
an fhorbairt ar chur chuige scoile uile don litearthacht agus don uimhearthacht i gcomhthéacs 
rannpháirtíochta na scoile san fhéinmheastóireacht. I bhformhór na gcásanna, ba léir do chigirí 
go raibh tionchar dearfach ag an bhféinmheastóireacht ar fhoghlaim na ndaltaí.  Ba é an 
príomhdhúshlán a bhain le cur chuige scoile uile ná leanúnachas sa chur i bhfeidhm a chinntiú 
sna ranganna.  Moladh do scoileanna a chur ar chumas múinteoirí a gcleachtas a phlé lena 
gcomhghleacaithe chun an leanúnachas sin a fhorbairt.  

Tharraing an tuairisc ilchodach aird ar an tábhacht ar leith a bhaineann le scileanna feidhmiúla na 
ndaltaí sa litearthacht agus san uimhearthacht a fhorbairt, a gcumas a chothú ar úsáid a bhaint as an 
eolas atá acu agus é a chur i bhfeidhm ‘i gcomhthéacsanna traschuraclaim agus sa bhfíorshaol’, agus 
scileanna a theagasc ‘a bheidh tábhachtach do riachtanais na ndaltaí sa todhchaí’.  

S2.4.5 Tinreamh 
Ardaíodh an cheist sa tuairisc seo faoin tionchar a bhí ag iompar dúshlánach daltaí ar a dtinreamh 
ar scoil. Nuair a tharla a leithéid, bhí roinnt daltaí ag caitheamh roinnt den ghnáthlá scoile faoi 
mhaoirseacht na foirne cúraim mar gheall ar na srianta a cuireadh i bhfeidhm mar thoradh ar 
a n-iompar.  I gcásanna áirithe, bhain deacrachtaí le haistriú gnáthnósanna imeachta idir ionaid 
chónaithe/áiseanna cúraim agus an scoil agus bhí drochthionchar ag a leithéid ar thinreamh agus ar 
phoncúlacht daltaí. 

Moladh do scoileanna machnamh a dhéanamh ar na straitéisí atá acu faoi láthair chun tinreamh na 
ndaltaí a ardú agus cur chuige scoile uile a cheapadh nó a nuashonrú do thinreamh na ndaltaí.  

S2.4.6 Pleanáil na Scoile Uile
Ba é breithmheas na gcigirí go raibh caighdeán na pleanála scoile uile sásúil nó níos fearr i dtromlach 
na scoileanna.  Nuair a rinneadh moltaí bhain siad le polasaithe a fhorbairt nó a athbhreithniú i 
réimsí a raibh tábhacht ar leith ag baint leo do na scoileanna seo. Chlúdaigh na réimsí seo tinreamh, 
mí-úsáid drugaí agus substaintí, próisis aistrithe, bainistíocht iompraíochtaí agus forbairt ghairmiúil 
leanúnach do bhaill foirne.

Bhí cigirí ábhairín níos criticiúla, áfach, faoin bpleánáil churaclaim scoile uile. Luadh sa tuairisc gur 
gá do scoileanna pleananna curaclaim scoile uile a bheith acu a shásaíonn riachtanais uathúla na 
bhfoghlaimeoirí, ar a n-áirítear aon riachtanais spesialta oideachais a bhíonn acu.

S2.4.7 Struchtúir Bhainistíochta
Cé go raibh eagrú agus bainistiú na scoile sásúil nó níos fearr i bhformhór na meastóireachtaí, 
tharraing an tuairisc ilchodach aird ar an  éagsúlacht idir na scoileanna seo ar fad ó thaobh 
pátrúnachta agus struchtúir bhainistíochta. D’eascair uaidh seo roinnt neamhréireanna i 
gcomhlíontacht na scoileanna seo le roinnt rialachán de chuid na Roinne, go háirithe maidir le ról an 
bhoird bhainistíochta agus an phátrúin.  
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PRÍOMHTHEACHTAIREACHTAÍ 

Gnéithe a bhfuil rath orthu sna scoileanna seo:

• Tá	caighdeán	iomlán	an	tsoláthair	oideachais	sna	scoileanna	seo	go	maith	nó	go	han-mhaith
i bhformhór na gcásanna

• Bhí	an	mhúinteoireacht	ag	leibhéal	agus	luas	a	bhí	oirúnach	do	raon	inniúlachtaí	agus	cumas
na ndaltaí

• Bhí	cigirí	moltach	go	ginearálta	maidir	le	hobair	na	scoileanna	ar	na	cláir	a	oiriúnú	do
riachtanais na bhfoghlaimeoirí aonair.

Gnéithe a d’fhéadfaí a fheabhsú:

• Tá	gá	le	struchtúr	rialachais	agus	bainistíochta	níos	éifeachtaí	sna	scoileanna	seo

• Tá	gá	le	córas	láidir	cumarsáide	a	chinnteoidh	leanúnachas	foghlama	do	leanaí	faoi
choinneáil agus faoi chúram agus a chuimsíonn bealach éifeachtach chun sonraí
tábhachtacha a aistriú idir scoileanna príomhsrutha agus scoileanna do leanaí faoi choinneáil
agus faoi chúram

• Tá	gá	le	nósanna	imeachta	níos	éifeachtaí	chun	riachtanais	na	bhfoghlaimeoirí	a	mheas
nuair a bhíonn siad á gclárú

• Is	gá	do	mhúinteoirí	spriocanna	iomchuí	a	leagan	amach	do	na	foghlaimeoirí	agus	a	chinntiú
go ndéantar monatóireacht agus rianú éifeachtach ar dhul chun cinn

• Moladh	do	scoileanna	machnamh	a	dhéanamh	ar	na	straitéisí	atá	acu	faoi	láthair	chun
tinreamh na ndaltaí a ardú agus chun cur chuige scoile uile a chruthú nó a nuashonrú maidir
le tinreamh na ndaltaí



86

TUARASCÁIL AN PHRÍOMHCHIGIRE EANÁIR 2013 - IÚIL 2016



87

CAIBIDIL 6
AG TACÚ LEIS AN bhFEABHAS

Foghlaim den scoth do chách



88

TUARASCÁIL AN PHRÍOMHCHIGIRE EANÁIR 2013 - IÚIL 2016

6.1  RÉAMHRÁ
Sa chaibidil seo déanaimid cur síos ar raon gníomhartha a chuireamar i bhfeidhm le linn na tréimhse 
ó Eanáir 2013 go hIúil 2016 chun tacú leis an bhfeabhas i scoileanna. Áirítear mar chuid acu seo:

• Tacú	le	tabhairt	isteach	foirmiúil	na	féinmheastóireachta	scoile	chun	a	chur	ar	chumas
ceannairí barrfheabhas a fhorbairt sa teagasc agus san bhfoghlaim i scoileanna

• Nósanna	imeachta	leantacha	córasacha	a	chur	i	bhfeidhm	lena	sheiceáil	go	bhfuil	moltaí
cigireachta curtha i bhfeidhm ag scoileanna

6.2  AG TACÚ LE FÉINMHEASTÓIREACHT SCOILE
Bhí an tús a cuireadh le féinmheastóireacht scoile (FMS), a bhfuil an-tacaíocht do ón Roinn agus ón 
gCigireacht, mar athchóiriú an-suntasach ar an dearbhú cáilíochta don chóras. Baineann FMS leis na  

scoileanna féin a bheith ag bailiú fianaise agus cinntí a dhéanamh faoi na réimsí inar gá dóibh 
feabhsú. Cuireann an fhéinmheastóireacht ar chumas  múinteoirí, príomhoidí agus bainistíocht 
scoile, i gcomhairle le daltaí agus tuismitheoirí, caighdeáin agus obair na scoile a choinneáil faoi 
athbhreithniú agus feabhsuithe ar leith a chur i gcrích sna réimsí a aithnítear don fheabhsú.

Tá acmhainní suntasacha tugtha ag an gCigireacht do theacht isteach FMS.  Cuireadh raon 
tacaíochtaí ar fáil chun cuidiú le scoileanna FMS a thosú agus a leabú, lena n-áirítear foilsiú in 2012 
ar an gcéad Féinmheastóireacht Scoile: Treoirlínte do Scoileanna agus ciorcláin 0039/2012 agus 
0040/2012.

Mar aon leis sin:

• Bunaíodh	suíomh	gréasáin	tiomnaithe	FMS,	www.schoolself-evaluation.ie.	Cuireann	an
suíomh gréasáin raon leathan comhairle, tacaíochta agus acmhainní praiticiúla ar fáil do
scoileanna. Tá fáil ann ar roinnt samplaí de thuairiscí FMS agus ar phleananna feabhsaithe
scoile (PFS) a bhí scoileanna sásta a roinnt. Tá roinnt físeán air freisin ina dtuairiscíonn
príomhoidí agus múinteoirí ar a dtaithí le FMS.

• Foilsítear	nuachtlitir	do	scoileanna, SSE Update, ar an suíomh FMS faoi dhó sa bhliain. Sa
tréimhse lena mbaineann an tuairisc seo, foilsíodh seacht n-eagrán de Update.39  Tugadh
faoi raon leathan ábhar sna seacht n-eagrán agus moltar do scoileanna iad seo a sheiceáil go
rialta. Tugtar cuireadh do scoileanna freisin tuairimí a sholáthar d’fhoilseacháin todhchaí.

• Tugann	leathanach	Twitter	FMS	(@SSEinspectorate)	agus	leathanach	Facebook	na	Cigireachta
an nuacht agus an t-eolas is déanaí do scoileanna. Is léir gur bealach éifeachtúil é seo le heolas
a scaipeadh agus le smaointe faoi FMS a roinnt le chéile.

• Mar	chuid	d’fhorbairt	leanúnach	FMS	eagraíodh	seimeanáir	náisiúnta	i	mí	Dheireadh
Fómhair 2014. Ba é cuspóir an tseimeanáir peirspeictíocht idirnáisiúnta a thabhairt ar
fhéinmheastóireacht scoile agus eispéiris agus cleachtais FMS a chomhroinnt

• Mar	bhealach	le	freastal	ar	an	leibhéal	an-ard	spéise	sa	seimineár	eagraíodh	sraith	seimineár
réigiúnach in 2015.  Thug na seimineáir seo deis do phríomhoidí scoile agus do cheannairí
scoile eile a n-eispéiris FMS a chomhroinnt.

• Chun	tacaíocht	a	thabhairt	ar	leibhéal	an-phraiticiúil,	ón	mbliain	2012,	thug	cigirí	ag	leibhéil
bunscoile agus iar-bhunscoile cuairt ar scoileanna, ar chuireadh ón scoil, chun comhairle a
sholáthar ar an bpróiseas FMS. Tugadh cuireadh do scoileanna an dara cuairt chomhairleach
FMS eile a éileamh ó chigirí in 2014/2015. Sa tréimhse lena mbaineann an tuairisc seo, tá níos
mó ná 4,750 cuairt tugtha againn. Ba é cuspóir na gcuairteanna ná dea-chleachtas a dhearbhú
agus comhairle a sholáthar faoi dhul chun cinn an phróisis FMS i scoileanna.

39 Foilsíodh dhá nuashonrú eile ó shin go dáta. http://schoolself-evaluation.ie/primary/updates/newsletters/ 
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D’fháiltigh formhór na scoileanna roimh FMS agus dhírigh siad ar fheabhsú na litearthachta agus 
na huimhearthacht mar phríomhfhócas. Tá tuairiscithe ag príomhoidí go bhfuil múinteoirí ag caint 
faoin teagasc agus faoin bhfoghlaim agus gur míreanna rialta iad ar chlár cruinnithe. Tá líon beag 
scoileanna tar éis feabhsuithe sa litearthacht a thuairisciú cheana féin mar thoradh ar FMS. 

Trí FMS a leabú go leanúnach i ngach scoil ar fud na tíre, tá scoileanna féin anois ag glacadh róil níos 
praiticiúla agus níos éifeachtaí sa phróiseas feabhsaithe scoile. De réir mar a bhíonn FMS ag leathnú 
agus ag forbairt sna blianta atá le teacht, léireofar de réir a chéile na tairbhí uaidh seo do dhaltaí. 

Rinne scoileanna féin-tuairisciú ar a ndul chun cinn le feidhmiú FMS agus iad ag freagairt do shuirbhé 
Roinne a rinneadh i 2015. Is eol dúinn go bhfuil scoileanna ag pointí éagsúla dá dturas FMS agus gur 
gá fós dul i ngleic le dúshláin a leanann. Tá deacracht ag a lán scoileanna spriocanna a shocrú agus 
sonraí a úsáid. Tuigeann scoileanna an tábhacht a bhaineann le torthaí trialacha agus scrúdaithe mar 
aon le tuairimí daltaí agus a dtuismitheoirí a chur san áireamh ina bpróiseas féinmheastóireachta. Is 
gá fós tógáil go héifeachtach ar acmhainn anailíse agus úsáide na fianaise seo. 

Moladh do scoileanna gearrthaifead a choinneáil ar a gcinntí FMS agus plean feabhsaithe scoile a 
fhorbairt agus achoimrí orthu seo a roinnt le tuismitheoirí agus le pobal na scoile.  Cé go bhfuil taifid 
inmheánacha coinnithe ag formhór na scoileanna, is cosúil go bhfuil drogall gearrthuairiscí bríocha a 
chur ar fáil do thuismitheoirí agus do phobail na scoile.  

In 2016, eisíodh imlitir nua ag cur comhairle ar scoileanna faoin gcéad chéim eile den 
Fhéinmheastóireacht Scoile. Leanfaidh an príomhfhócas ag FMS ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim 
mar chroí-obair na scoile. Tá an Chigireacht tar éis tacair réimsí, caighdeán agus ráitis cháilíochta don 
cheannaireacht agus don bhainistíocht a fhorbairt i gcomhpháirt le Grúpa Comhairleach na FMS 
agus le meitheal oibre ardleibhéil laistigh den Roinn. Nuair a bhí an obair sin thart d’fhoilsíomar an 
chéad chreat cáilíochta iomlán do scoileanna, in Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016, ina raibh 
réimsí agus caighdeáin in dhá raon – teagasc agus foghlaim agus ceannaireacht agus bainistíocht. 
Leanfaidh cigirí ag tabhairt comhairle agus tacaíochta do scoileanna agus iad ag leabú FMS mar 
bhealach oibre sa dara timthriall ceithre bliana.  

6.3  NÓSANNA IMEACHTA LEANTACHA CÓRASACHA
Baineann an fhreagracht as moltaí a dhéanaimid inár dtuairiscí meastóireachta le bainistíocht agus 
múinteoirí fós. Is iad is fearr le moltaí a chur i bhfeidhm agus le gníomhú ar ár gcomhairle laistigh 
de chomhthéacs a scoile. Tá a lán fianaise ar fáil lena léiriú go nglacann scoileanna go dáiríre 
lenár moltaí agus, i bhfórmhór na scoileanna, go gcuirtear iad i bhfeidhm agus iad ag obair chun 
feabhsuithe a dhéanamh ina scoileanna.  

6.3.1  Cigireachtaí leantacha
Ta Cigireachtaí Leantacha tiomnaithe tugtha isteach againn chun monatóireacht a dhéanamh ar an 
dul chun cinn atá déanta ag scoileanna maidir le dul i ngleic le moltaí i dtuairiscí cigireachta roimhe 
sin. Tugann Cigireachtaí Leantacha deis do chigirí meastóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn atá 
déanta ag scoileanna maidir leis na moltaí a rinneadh i dtuairiscí cigireachta roimhe sin. Foilsítear na 
tuairiscí ó Chigireachtaí Leantacha ar shuíomh gréasáin na Roinne.
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Roghnaítear sampla ó na scoileanna agus na lárionaid oideachais, a raibh cigireachtaí acu cheana, 
do chigireachtaí leantacha mar chuid de chlár cigireachta bliantúil na Cigireachta. Sa tréimhse 

Eanáir 2013-Iúil 2016 rinneamar cigireachtaí leantacha in 418 bunscoil agus 321 iar-bhunscoil. 

Chlúdaighna scoileanna raon éagsúl comhthéacsanna scoile – bunscoileanna agus iar-
bhunscoileanna príomhshrutha, lena n-áirítear scoileanna a bhíonn ag feidhmiú trí mheán an 
Bhéarla agus scoileanna lán-Ghaeilge agus scoileanna sa Ghaeltacht, scoileanna speisialta agus 

lárionaid oideachais.

Tá faighte amach againn go dtugann scoileanna faoi mholtaí a dhéantar i dtuairiscí cigireachta a 
chur i bhfeidhm agus léiríonn tábla 6.1 thíos anailís ar an dul chun cinn atá déanta maidir leis na 
moltaí a rinneadh sna cigireachtaí leantacha seo. 

Tábla 6.1: An cur i bhfeidhm ag scoileanna ar mholtaí a rinneadh i dtuairiscí cigireachta

BUNSCOIL (N=1,401) IAR-BHUNSCOIL (N=1,068)

Catagóirí moltaí

Dul chun 

cinn an-

mhaith

Dul chun 

cinn 

maith

Dul chun 

cinn 

measartha

Gan dul 

chun 

cinn ar 

bith

Dul chun 

cinn an-

mhaith

Dul chun 

cinn 

maith

Dul chun 

cinn 

measartha

Gan dul 

chun cinn 

ar bith

Bainistíocht 46% 36% 10% 8% 46% 31% 18% 5%

Ceannaireacht 33% 43% 19% 5% 51% 36% 9% 4%

Pleanáil FMS 32% 39% 22% 7% 44% 33% 20% 3%

Teagasc & Foghlaim 29% 43% 25% 3% 34% 40% 21% 5%

Measúnú 29% 49% 20% 2% 34% 34% 26% 6%

Comhlíonadh 51% 30% 12% 7% 64% 10% 21% 5%

Tacaíocht do dhaltaí 44% 34% 11% 11% 52% 31% 15% 2%

6.3.2  Monatóireacht ar Fheabhsúchán Scoile (MFS) 
Muna mbíonn sé ar chumas na scoile gníomhú ar na moltaí agus ar an gcomhairle uainn, nó má 
roghnaíonn sí gan a leithéid a dhéanamh, tá córais mhonatóireachta i bhfeidhm againn chun 
spreagadh a thabhairt agus lena chinntiú go ngníomhaítear mar is cóir.

In 2015 cuireadh tús le próiseas monatóireachta ar fheabhsúchán scoile (MFS) faoi threoir agus 
faoi bhainsitiú na cigireachta. Rinneadh an próiseas MFS a fhorbairt chun tacú le scoileanna 
nuair a bhaineann na moltaí i dtuairiscí measúnaithe le caighdeán an teagaisc agus na foghlama 
go príomha. Is féidir raon gníomhartha a fheidhmiú lena chinntiú go dtugtar faoi mholtaí, ar a 
n-áirítear:

•
Tús	áite	á	thabhairt	ag	scoileanna	do	sholáthar	cúnaimh	ó	na	seirbhísí	tacaíochta	scoileanna	ar
nós na Seirbhíse um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) agus na Seirbhíse Tacaíochta
d’Oideachas Speisialta (STOS) nó ón bhforas pátrúnachta nó iontaobhaithe.

• Plean	gnímh	nó	tuairisc	ar	dhul	chun	cinn	a	éileamh	ó	údaráis	na	scoile	faoin	tslí	ina	gcuirfear
na moltaí atá déanta sa tuairisc mheasúnaithe chun cinn laistigh de thréimhse ama cinnte .

• Cruinnithelebainistíochtnascoilenóleheagraíochtpátrúnachtanascoile

• Cuairteanna	eile	cigireachta	/	monatóireachta

Aithníodh in 2016 go raibh gá leis an leibhéal monatóireachta seo i sé scoil agus tá siad sa phróiseas faoi 
láthair.
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6.3.3  Grúpa Feabhsúcháin Scoile (GFS) 
I líon an-bheag cásanna, d’fhéadfadh cigireachtaí laigí an-dáiríre a léiriú in obair na scoile, mar a 
mbíonn gá le hionchuir bhreise lena dheimhniú go dtarlaíonn feabhas do na foghlaimeoirí. In 2008, 
bunaíodh Grúpa Feabhsúcháin Scoileanna (GFS) chun cur chuige comhordaithe a sholáthar chun tacú 
leis na scoileanna seo.40 Ag tús 2013 rinneadh 25 bhunscoil agus 22 iar-bhunscoil a tharchur chuig an 
nGrúpa Feabhsúcháin Scoile do phróisis shainmhonatóireachta. Léiríonn Tábla 6.2 líon na gcásanna 
GFS a dúnadh agus na cásanna nua a cuireadh faoi bhráid an ghrúpa feabhsúcháin scoile sa tréimhse 
Eanáir 2013 - Iúil 2016

Tábla 6.2:  Cásanna Ghrúpa Feabhsúcháin Scoile (GFS) sa tréimhse Eanáir 2013 - Iúil 2016

Cásanna gníomhacha 31 Nollaig 2012
Bunscoil Iar-Bhunscoil Iomlán

25 22 47

Cásanna Tarchurtha chuig Grúpa Feabhsúcháin Scoile na 

Roinne sa tréimhse Eanáir 2013 - Iúil 2016 (cásanna nua)
12 4 16

Cásanna a réitíodh sa tréimhse Eanáir 2013 - Iúil 2016 21 23 44

Cásanna gníomhacha Iúil 2016 16 3 19

Tuairiscíonn an Chigireacht go rialta don ghrúpa feabhsúcháin scoile (GFS) faoin dul chun cinn atá 
déanta ag scoileanna atá sa phróiseas don mhonatóireacht feabhsaithe scoile maidir le tabhairt faoi 
na moltaí a rinneadh i dtuairiscí cigireachta. I dTábla 6.2 thuas tá scoil amháin a cuireadh faoi bhráid 
GFS in 2015 ó phróiseas monatóireachta feabhsaithe scoile na cigireachta, mar gur léiríodh go raibh 
dul chun cinn a bhí á dhéanamh teoranta agus gur ghá rannpháirtíocht na scoile le GFS.

Tá dul chun cinn an-suntasach déanta ag idirghabháil GFS leis na scoilphobail seo, agus tá 70% de 
na cásanna réitithe mar thoradh ar an dul chun cinn seo . Tá na scoileanna seo ar ais anois faoi  na 
gnáth-ghníomhaíochtaí monatóireachta agus cigireachta. Sa 30% eile de chásanna, ní raibh na 
scoileanna rannpháirteach sa phróiseas feabhsaithe scoile ach ar feadh tréimhse an-ghairid, nó 
i mionlach cásanna, níor léiríodh dóthain fianaise ar fheabhsú leanúnach le teacht amach as an 
bpróiseas sin.

40 Is grúpa comhordúcháin inmheánach d’oifigigh shinsearacha é an grúpa feabhsúcháin scoile le comhdhéanamh ó rannán Rialachais Scoile na 
Roinne agus ón gCigireacht (agus bíonn oifigigh ó chodanna eile den Roinn páirteach, de réir mar is gá).  Déanann GFS maoirseacht ar an 
rannpháirtíocht leis an bpátrún, le hiontaobhaithe nó le bainistíocht scoileanna inar tugadh mórlaigí faoi deara. 
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• Tá	rannpháirteach	scoileanna	leis	an	bhféinmheastóireacht	scoile	tosaithe	agus	tá	siad	ag	dul
i dtaithí ar an bpróiseas sé-chéim FMS de réir a chéile

• Ghlac	beagnach	gach	scoil	leas	as	na	cuairteanna	comhairleacha	ó	chigirí	chun	cuidiú	leo	an
fhéinmheastóireacht scoile a thabhairt isteach

• Bhain	an	chuid	is	mó	de	scoileanna	úsáid	as	FMS	chun	díriú	ar	litearthacht	a	fheabhsú	agus
thuairiscigh roinnt scoileanna feabhsuithe mar thoradh ar an bhfócas seo

• Chothaigh	FMS	plé	faoin	teagasc	agus	faoin	bhfoghlaim	idir	múinteoirí	agus	ceannairí	scoile

• Bhain	na	dúshláin	le	sonraí,	socrú	spriocanna	agus	tuairisciú	do	thuismitheoirí	agus	don
scoilphobal agus is gá dul i ngleic leo seo go fóill

• Bhí	tionchar	diúltach	ag	gnóthaí	a	bhain	le	caidrimh	thionsclaíocha	ar	an	nglacadh	le	FMS	i
roinnt scoileanna

• Tá	na	moltaí	sna	tuairiscí	meastóireachta	á	gcur	i	bhfeidhm	go	rathúil	ag	scoileanna.

• Tá	próisis	mhonatóireachta	i	bhfeidhm	lena	dheimhniú	go	dtarlaíonn	dul	chun	cinn	sa	líon
beag scoileanna inar tugadh laigí tromchúiseacha faoi deara.
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7.1  RÉAMHRÁ 
Sa tuarascáil seo dhíríomar ar chroí-obair na Cigireachta i scoileanna – measúnú agus tuairisciú ar 
cháilíocht scoile agus tacú le feabhsú scoile. Tugann an tuarascáil seo cuntas ar an gcomhthéacs 
inar tharla na cigireachtaí seo agus na tosca suntasacha a chuaigh i bhfeidhm ar an timpeallacht 
inar tharla obair na scoileanna agus na Cigireachta. Tugtar cuntas ar ár gcinntí maidir le cáilíocht an 
teagaisc, na foghlama agus na ceannaireachta sna scoileanna agus i suíomhanna eile ina ndearnamar 
cigireachtaí sa tréimhse ó mhí Eanáir 2013 go mí Iúil 2016. Lena chois sin tá dhá ‘Spotsolas’ ann a 
dhíríonn ar réimsí soláthair ar thugamar aird faoi leith orthu le linn na tréimhse: Oideachas Ealaíon i 

mbunscoileanna, agus measúnaithe i suiomhanna atá mar chuid d’Aonaid Ardtacaíochta, d’Aonaid 
Sainchúraim agus d’Ionaid Choinneála Leanaí.

Tá na cinntí a thuairiscítear i gCuid 2 den tuarascáil seo bunaithe ar eolas a bailíodh le linn réimse 
leathan cigireachtaí, lena n-áirítear:

• Beagnach	240	cigireacht	oideachas-dhírithe	sna	Luathbhlianta

• Os	cionn	800	meastóireacht	scoile-uile	ag	leibhéal	bunscoile	agus	os	cionn	250	ag	leibhéal	iar-
bhunscoile

• Beagnach	1,500	Cigireacht	Theagmhasach	ag	leibhéal	bunscoile	agus	os	cionn	800	Cigireacht
Theagmhasach ag leibhéal iar-bhunscoile

• Cigireachtaí	Téamacha	ar	phleanáil	agus	ar	shocrú	spriocanna	i	38	scoil	DEIS	(20	bunscoil	agus
18 n-iar-bhunscoil)

• Breis	agus	1,100	Cigireacht	Ábhair	agus	92	measúnú	clár	ag	leibhéal	iar-bhunscoile

• Beagnach	38,000	ceistneoir	dalta	ag	leibhéal	bunscoile	agus	os	cionn	41,000	ceistneoir	dalta
ag leibhéal iar-bhunscoile

• Os	cionn	51,000	ceistneoir	tuismitheora	ag	leibhéal	bunscoile	agus	os	cionn	26,000	ceistneoir
tuismitheora ag leibhéal iar-bhunscoile.

Go hachomair, fuaireamar amach go bhfuil a lán atá go maith i scoileanna.41 Measadh go raibh 
an fhoghlaim sásúil nó níos fearr ná sin i bhformhór na suíomhanna ar thugamar cuairt orthu; 
tá an teagasc ar ardchaighdeán i gcoitinne agus thugamar faoi deara feabhas i gcaighdeán 
ullmhúcháin agus pleanála na múinteoirí do cheachtanna ón uair dheireanach a cuireadh Tuarascáil 
an Phríomhchigire ar fáil in 2013. I dtréimhse inar laghdaíodh an líon pearsanra don bhainistíocht 
inscoile, tá caighdeán na bainistíochta scoile fós ard i bhformhór na scoileanna. Mar sin féin, is léir 
fós an dúshlán a bhí luaite i ndeireadh Thuarascáil an Phríomhchigire in 2013 – is go rómhinic a 
bhíonn gnéithe den soláthar go maith, seachas go han-mhaith. Má táimid chun ár bhfís mar atá sa 
Phlean Gníomhaíochta don Oideachas 2016-201942 a bhaint amach, go mbeadh córas oideachais 
agus oiliúna na hÉireann ar an gceann is fearr san Eoraip thar na deich mbliana atá le teacht, 
beidh ar gach duine a bhfuil sé mar chúram orthu soláthar, ceannasaíocht agus dearbhú cáilíochta 
a dheimhniú i scoileanna agus i lárionaid oideachais obair i gcomhpháirt chun dul i ngleic leis an 
dúshlán ionas gur féidir barrfheabhas a bhaint amach sna heispéiris foghlama agus sna torthaí.

Is eol dúinn nach bhfuil aon ghníomh ná aon chur chuige faoi leith, ann féin, a chuirfidh leis 
an gcáilíocht ná a thapóidh an dul chun cinn i dtreo na sprice uaillmhianaigh mar atá sa Phlean 
Gníomhaíochta don Oideachas 2016-2019. Mar sin féin, bunaithe ar an bhfianaise cigireachta a 
bhailíomar sa tréimhse Eanáir 2013 – Iúil 2016, is féidir roinnt de na cuir chuige leathana is gá a 
aithint chun polasaí agus cleachtas ina leith seo a threorú.

41 Úsáidtear an téarma ‘scoileanna’ le cur síos ar na suíomhanna go léir ina ndéanaimid cigireacht, lena n-áirítear, mar shampla, Aonaid 
Ardtacaíochta, suíomhanna Luathbhlianta agus lárionaid oideachais.

42 ROS (2016) Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2016-2019 https://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuarasc%C3%A1lacha-
Corpar%C3%A1ideacha/R%C3%A1iteas-Strait%C3%A9ise/An-Roinn-Oideachais-agus-Scileanna-Raiteas-Straiteise-2016-2019.pdf
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Áirítear leo seo:

1. Oideachas Luathbhlianta ar ardchaighdeán a fhorbairt

• Forbairt	ghairmiúil	tosaigh	agus	leanúnach	den	scoth	a	sholáthar	do	chleachtóirí
Luathbhlianta

• Ról	cigireachta	dírithe	ar	oideachas	chun	feabhsaithe	agus	tionscnaimh	chomhairleacha
chun oideachas luathbhlianta ardcháilíochta a chothú.

• Tionchar	eispéiris	luathoideachais	ardcháilíochta	ar	rannpháirtíocht	i	mbunscoileanna.

2. Fócas láidir a choinneáil ar thorthaí feabhsaithe d’fhoghlaimeoirí:

• Córas	oideachais	freagrúil	agus	nuálach	a	chinntiú

• Freastal	ar	riachtanais	daltaí	ardfheidhmíochta

• Leas	leanaí	agus	daoine	óga	a	chothú

3. Cleachtas gairmiúil múinteoirí a fhorbairt:

• Oideachas	tosaigh	múinteoirí	agus	forbairt	ghairmiúil	leanúnach	ar	ardchaighdeán	a
sholáthar

• Soláthar,	inniúlacht	agus	gairmiúlacht	múinteoirí	a	chinntiú

• Tacú	le	comhoibriú	gairmiúil	idir	múinteoirí

• Féinriar	múinteoirí	a	chumasú	maidir	le	pleanáil	curaclaim	ag	leibhéal	an	tseomra	ranga

4. Oibriú agus tacú leis an gceannaireacht i scoileanna agus i suíomhanna eile:

• Dul	i	ngleic	le	dúshlán	na	ceannaireachta	inbhuanaithe

• Tacú	le	ceannaireacht	ar	theagasc	agus	ar	fhoghlaim

7.2  OIDEACHAS LUATHBHLIANTA AR ARDCHAIGHDEÁN A FHORBAIRT
7.2.1  Soláthar ar fhorbairt ghairmiúil tosaigh agus leanúnach den scoth do 

chleachtóirí Luathbhlianta  
Is céim ríthábhachtach i saol agus in oideachas linbh an luath-óige agus tá sé riachtanach dá réir go 
mbíonn na heispéiris oideachais a fhaigheann sé nó sí ar an gcaighdeán is airde. Bíonn ról lárnach ag 
an duine fásta agus bíonn gá le gairmeoirí den scoth don oideachas Luathbhlianta Státmhaoinithe 
chun caighdeán an tsoláthair a dheimhniú. Lena chinntiú go mbíonn a leithéid de chleachtóirí 
gairmiúla ar ardchaighdeán ar fáil sna seirbhísí Luathbhlianta a mbíonn an Scéim Cúraim agus 
Oideachais Luath-Óige (COLÓ) á sholáthar acu, is gá cláir um fhorbairt ghairmiúil ar ardchaighdeán a 
bheith ar fáil don oideachas tosaigh cleachtóra agus don fhorbairt leanúnach ghairmiúil (FLG) araon. 
Neamhchosúil le gairmithe eile sa chóras oideachais, níl aon traidisiún san earnáil Luathbhlianta 
d’infreastruchtúr gairmiúil foirmiúil. Cruthaíonn a leithéid, mar aon le fianaise nach bhfuil na 
tuarastail agus na téarmaí agus coinníollacha fábhrach chun na baill foirne is airde caighdeán a 
mhealladh agus a choinneáil, fíordhúshlán maidir le heispéiris oideachais Luathbhlianta a sholáthar 
do leanaí óga i réamhscoileanna Státmhaoinithe. 

Chun tosú ag tabhairt faoin dúshlán seo, bhí roinnt tionscnamh ann a bhfáiltítear rompu, ina measc 
infheistíocht shuntasach na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige sa mhaoiniú ar oideachas gairmiúil 
tosaigh agus leanúnach (m.sh. an Learner Fund agus an Tionsnamh Náisiúnta Aistear-Síolta). Tá ag 
éirí leis seo, go pointe, freastal ar an ngá rímhór oideachas gairmiúil a bheith ar fáil chun Aistear 
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a chur i bhfeidhm i suíomhanna Luathbhlianta. Ina theannta sin, chuir obair na Roinne Oideachais 
agus Scileanna agus na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige ar chúrsaí gairmiúla éifeachtacha a fhiosrú 
agus a aithint dóibh siúd atá ag dul isteach sa ghairm, agus na céimeanna atá glactha chun próifílí 
gairmiúla a fhorbairt  don earnáil, go mór le caighdeán an tsoláthair san earnáil seo. Cé go bhfuil 
an tús maith seo le moladh, ba chóir go leanfaí sa todhchaí ag tabhairt tosaíochta d’infheistíocht 
chun oibrithe cáilithe gairmiúla a fhorbairt chun tacú le heispéiris luathoideachais ardcháilíochta a 
sholáthar do leanaí. 

7.2.2  Ról na cigireachta oideachas-dhírithe chun feabhsaithe agus tionscnaimh 
chomhairleacha chun luathoideachas ardcháilíochta a chothú 

Baineann modh Cigireachta Oideachas-dhírithe Luathbhlianta úsáid as cur chuige i leith na 
cigireachta sna Luathbhlianta atá deartha chun láidreachtaí a aithint agus chun feabhsuithe i 
réimsí dúshláin a scafláil. Croíphrionsabal ag an gcur chuige seo freisin ná idirphlé gairmiúil measúil 
cómhalartach mar bhonn don athrú agus don fheabhsú. Léiríonn fianaise ó chéad bhliain feidhme 
na cigireachta rannpháirtíocht láidir agus freagairt dhearfach cheana féin ó earnáil na Luathbhlianta 
ar chigireachtaí oideachas-dhírithe. Óna bhfuil foghlamtha ó ghníomhaíocht na cigireachta sa mhór-
earnáil oideachais, táthar ag súil go bhfaighfidh an fhreagairt dhearfach seo fuinneamh méadaithe ó 
shamhlacha breise cigireachta, ar nós cigireachtaí leantacha agus téamacha. 

7.2.3  Tionchar ag eispéiris luathoideachais ardcháilíochta ar rannpháirtíocht i 
mbunscoileanna

Aithnítear go forleathan leanúnachas agus comhtháthú eispéireas atá leanbhlárnach, a bhfuil 
dúshlán cuí ag baint leo agus a bhfuil gairmithe cáilithe ag tacú leo, a bheith ríthábhachtach lena 
chinntiú go n-aistríonn leanaí go réidh ó chomhthéacs oideachais amháin go dtí an chéad cheann 
eile. Is gá taighde iomlán a dhéanamh fós ar an tionchar a bhíonn ag luathoideachas ardcháilíochta 
a bheith ar fáil do leanaí in Éirinn ar a rannpháirtíocht ach tá fianaise cheana a léiríonn go bhfuil 
tuismitheoirí ag déanamh cinntí a leanaí a chlárú ag aois níos sine ná mar a tharla go traidisiúnta. 
Mar thoradh air sin tá níos lú leanaí ceithre bliana ‘óg’ d’aois ag clárú i ranganna na naíonán sna 
bunscoileanna. Is féidir glacadh leis freisin go mbeidh na naíonáin shóisearacha atá níos ‘aibí’ tar éis 
suas le dhá bhliain den luathoideachas a bheith acu sula gcláraítear iad sa bhunscoil agus, ag brath ar 
chaighdeán an tsoláthair a bhí acu, cruthóidh siad dúshláin atá an-difriúil don bhunscoil ná mar a bhí 
cheana. Tá sé ríthábhachtach go mbíonn na bunscoileanna ullamh chun freagairt go solúbtha agus 
chun freastal ar an ngá a bheidh le leanúnachas eispéireas agus le haistriú dearfach do na leanaí.  

7.3  FÓCAS LÁIDIR A CHOINNEÁIL AR THORTHAÍ FEABHSAITHE 
 D’FHOGHLAIMEOIRÍ
7.3.1 Ag cinntiú go bhfuil ár gcoras oideachais freagrúil agus nuálach  
Cuireann Tuarascáil an Phríomhchigire neart fianaise ar fáil a léiríonn go bhfuil formhór ár scoileanna 
go han-mhaith agus go bhfuil ár gcóras oideachais i gcoitinne ag feidhmiú go maith. Mar sin féin, 
tá athrú ag teacht ar an mórthimpeallacht shóisialta, chultúrtha, eacnamaíoch agus theicneolaíoch 
ina mbíonn ár scoileanna ag feidhmiú. Bíonn tosaíochtaí nua ag teacht chun cinn i gcónaí agus 
caithfimid a chinntiú go mbíonn na straitéisí a bhíonn againn don athrú ar theagasc, ar fhoghlaim, ar 
mheasúnú agus ar cheannaireacht agus eagrú scoile soiléir, dírithe agus ailínithe. 
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Áirítear i measc na dtosaíochtaí reatha: soláthar feabhsaithe do na luathbhlianta; athruithe go 
leanúnach ar an gcuraclam I scoileanna, (foghlaim dhigiteach; folláine agus meabhairshláinte; 
litearthacht agus uimhearthacht; STEM and teangacha iasachta). Cuimsíonn said freisin athchóiriú 
ar shocraithe measúnaithe ; saineolas ar phróisis mheasúnaithe a fhorbairt agus ar shonraí 
mheasúnaithe a úsáid;  úsáid sonraí measúnaithe; agus feabhsaithe ar cheannaireacht. Sna réimsí 
seo uile, tá gá le feabhsuithe agus chruthódh a leithéid an-bhuntáistí do dhaoine óga sa chóras 
oideachais agus sa saol a bheidh acu mar dhaoine fásta. Fáiltítear, dá réir, faoin soláthar atá déanta 
sa Phlean Gníomhaíochta don Oideachas 2016-2019 do chur chuige straitéiseach chun dul i ngleic leis 
an raon mór ceisteanna atá tagtha chun cinn, mar d’fhéadfadh gach ceann acu cúnamh a thabhairt 
lena dheimhniú go ngnóthaíonn leanaí na hÉireann an t-eolas, na scileanna agus na meonta a bhfuil 
gá acu leo anois agus don todhchaí.

De réir mar a dhéantar an Plean Gníomhaíochta a chur i bhfeidhm, beidh sé an-tábhachtach 
machnamh go cúramach ar an tslí ina rachaidh  na gníomhaíochtaí seo i bhfeidhm ar scoileanna 
agus ar shuíomhanna aonair agus ar na cleachtóirí, na múinteoirí agus na ceannairí atá ag obair 
iontu. Éilíonn an clár don athrú cultúr freagrúlachta agus nuálaíochta i scoileanna, ach bheadh gá 
freisin le cur chuige straitéiseach, dea-bhainistithe a chinntíonn go mbíonn na forbairtí éagsúla ag 
freagairt dá chéile, go mbíonn luas cuí leo agus go mbíonn siad tacaithe ag forbairt ghairmiúil agus 
ag acmhainní leordhóthanacha. Comhfhreagracht í seo a bhaineann le gach duine atá páirteach san 
oideachas agus cruthaíonn sé dúshlán dúinn uile a dheimhniú go ndéantar ár ngníomhaíochtaí agus 
ár n-iarrachtaí straitéiseacha a ailíniú go héifeachtach mórthimpeall na tosaíochtaí oideachasúla is 
tábhachtaí atá againn.

 

7.3.2  Freastal ar riachtanais daltaí ardfheidhmíochta
Léiríonn na cinntí ó PISA 2015 agus TIMSS 2015 go soiléir, cé go bhfuil ár bhfeidhmíocht ar an iomlán 
sna measúnaithe seo ag nó os cionn mheán OECD, nach n-éiríonn chomh maith le n-ár ndaltaí níos 
airde feidhmíochta agus go bhfuil siad ag tearcghnóthú, i gcomparáid lena macasamhaileacha 
idirnáisiúnta. Is eol dúinn go bhfuil scóip ann le torthaí a fheabhsú do na foghlaimeoirí seo ag 
leibhéal na bunscoile agus leibhéal na hiar-bhunscoile araon. Le dúshlán a thabhairt do dhaltaí níos 
airde feidhmíochta chun sármhaitheas a bhaint amach, ní mór dúinn díriú ar a scileanna cognaíochta 
a fhorbairt tuilleadh trí dhíriú ar scileanna a fhorbairt mar atá rianaithe sa churaclam bunscoile agus 
iar-bhunscoile. 

Chuige seo, tá sé ríthábhachtach a chinntiú go mbíonn na scileanna is gá ag múinteoirí don difreálu 
éifeachtach sna ranganna ionas go bhfreastalaítear ar riachtanais gach dalta ar an raon cumais. 
Léiríonn ár sonraí ó chigireachtaí gur dúshlán fós do mhúinteoirí freastal mar is cóir ar éagsúlachtaí 
foghlaimeoirí i ranganna ilchineálacha. Caithfear cuir chuige i leith an teagaisc a oiriúnú le cur le 
stíleanna foghlama agus raon cumais leanaí agus daoine óga. Éilíonn a leithéid ar mhúinteoirí eolas 
agus tuiscint ghairmiúil a bheith acu ar na modhanna is oiriúnaí agus is éifeachtaí lena chinntiú go 
mbíonn an fhoghlaim bríoch agus tairbheach don dalta aonair.

Tá fianaise éigin ann go bhfuil cláir oideachais tosaigh múinteoirí agus cláir forbartha leanúnaí 
múinteoirí ag díriú níos mó ar dhifreáil den chineál sin agus, le blianta beaga anuas, tá feabhsuithe a 
bhfáiltítear rompu feicthe againn i suirbhéanna náisiúnta agus idirnáisiúnta ag leibhéal na bunscoile 
agus na hiar-bhunscoile. Táthar ag súil, mar sin, go ndéanfar tuilleadh forbartha ar riachtanais 
daltaí níos airde feidhmíochta agus go mbeidh an rath céanna ar an obair sin agus a bhí ar a bhfuil 
tarlaithe le daltaí níos ísealghnóthachtála.
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7.3.3  Leas leanaí agus daoine óga i scoileanna a chur chun cinn
Bíonn príomhról ag scoileanna maidir le leas leanaí agus daoine óga a chothú. Déantar é seo trí 
thimpeallacht chomhbhách, shábháilte agus oiliúnach a chur ar fáil ina bhfoghlaimíonn daltaí; trí 
scileanna sóisialta, scileanna réitithe fadhbanna agus inniúlacht mhothúchánach a theagasc go foirmiúil. 
Cuirtear go mór le folláine na bhfoghlaimeoirí nuair a dhéantar eispéiris foghlama dhearfacha, 
ardcháilíochta agus deiseanna ratha a sholáthar do gach dalta agus nuair a chuirtear i bhfeidhm próisis 
chuí don tacaíocht agus don idirghabháil nuair is gá. 

Le linn na tréimhse lena mbaineann an tuarascáil seo bhí fócas athnuaite ar fholláine mar thoradh 
tábhachtach do gach dalta i ngach suíomh.43 Tá gealltanas sa Phlean Gníomhaíochta don Oideachas 
2017 tacú go gníomhach le tionscnaimh leasa agus tacú leo lena chinntiú go mbíonn teacht aniar 
intinne agus leas pearsanta ina gcodanna lárnacha den chóras 
oideachais agus oiliúna.

Ní mór do scoileanna agus do shuíomhanna eile, agus don chóras oideachais i gcoitinne, eispéiris 
foghlama a sholáthar agus a chúiteamh a chuireann chun cinn ní hamháin foghlaim acadúil ach 
raon inniúlachtaí sóisialta agus mothúchánacha freisin ar nós comhbhá, cinnteoireacht, agus 
scileanna réitithe coimhlinte a fhorbairt; cumas a bheith ag obair go maith le daoine eile ó chúlraí 
ilghnéitheacha; iompraíochtaí folláine a chleachtadh agus iompar go freagrach agus go measúil. 
Déanann an t-achar foghlama nua dar teideal Folláine, a thabharfar isteach sa tsraith shóisearach 
i Meán Fomhair 2017, tógáil ar an dea-chleachtas atá cheana féin i scoileanna agus cuirtear bonn 
foirmiúil faoin obair atá á dhéanamh i scoileanna ar fhorbairt phearsanta, ar shláinte agus ar leas 
foghlaimeoirí.44 

Caithfimid mar sin a chinntiú go bhfuil an t-eolas agus na tacair scileanna riachtanacha ag múinteoirí 
agus ag ceannairí scoile leis na torthaí seo a bhaint amach. Caithfimid foghlaim ghairmiúil a éascú 
a ardaíonn feasacht múinteoirí ar leas daltaí agus a caithfimid a chinntiú go gcuireann an fhorbairt 
ghairmiúil leanúnach in iúl go bhfuil sé mar fhreagracht ar gach ball foirne sa scoil folláine daltaí a 
chothú agus a thacú. 

7.4  FORBAIRT GHAIRMIÚIL ARDCHÁILÍOCHTA TOSAIGH AGUS 
LEANÚNACH MÚINTEOIRÍ A CHUR AR FÁIL

Tá feabhsú ar thorthaí do dhaltaí ag brath ar chleachtas gairmiúil múinteoirí. Cuireann taighde agus 
taithí in iúl dúinn gur í an toisc is  tábhachtaí do ghnóthachtáil daltaí ná caighdeán na múinteoirí. 
Is féidir le múinteoirí a bhfuil eolas imleor ábhair agus oideolaíochta acu, atá oilte go héifeachtach 
agus atá mothálach maidir le riachtanais ilghnéitheacha foghlaimeoirí, difear ollmhór a dhéanamh i 
dtorthaí oideachais do dhaltaí.45 

7.4.1  Forbairt ghairmiúil tosaigh agus leanúnach múinteoirí ar árd-chaighdeán 
a chur ar fáil  

Teastaíonn ó chóras oideachais na hÉireann go leanfaimid ar aghaidh ag mealladh agus ag forbairt 
na gcéimithe is cliste chuig gairm na múinteoireachta. Tharla forbairtí suntasacha agus an-sásúil 
in oideachas múinteoirí le linn na tréimhse lena mbaineann an tuarascáil seo. Ó 2011 i leith tá 
an earnáil oideachas tosaigh múinteoirí (OTM) ag leibhéal na bunscoile agus na hiar-bhunscoile 

43 In 2013 d’fhoilsigh an Roinn, ag comhoibriú leis an bhFeidhmeannas Seirbhíse Sláinte agus an Roinn Sláinte, Folláine in Iarbhunscoileanna 
- Treoirlínte do Chothú na Meabhairshláinte agus do Chosc ar Fhéinmharaithe. Ina dhiaidh seo in 2015 tháinig Folláine i mBunscoileanna: 
Treoirlínte do Chothú na Meabhairshláinte.

44 CNCM (2017) Treoirlínte le haghaidh Folláine sa tSraith Shóisearach https://www.juniorcycle.ie/NCCA_JuniorCycle/media/NCCA/Curriculum/
Wellbeing/Wellbeing-Guidelines-for-Junior-Cycle.pdf

45 EFA Global Monitoring Report team (2015) Investing in Teachers is Investing in Learning: a Prerequisite for the Transformative 
Power of Education - Background paper for the Oslo Summit on Education for Development https://www.oas.org/cotep/GetAttach.
aspx?lang=es&cId=323&aid=528
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araon tar éis a gcláir OTM a mhéadú, agus athchoincheapaíodh ábhar a gclár faoi chreidiúnaithe 
athbhreithnithe na Comhairle Múinteoireachta lena chinntiú go sealbhóidh múinteoirí amach anseo 
tuiscintí agus scileanna oideolaíochta ríthábhachtacha. Méadaíodh cláir iarchéime oideachas tosaigh 
múinteoirí atá creidiúnaithe ag an gComhairle Múinteoireachta go dhá bhliain lánaimseartha, 
le héifeacht ó Mheán Fómhair 2014, agus tá creat ionduchtaithe gairmiúil do mhúinteoirí 
nuacháilithe, Droichead, tugtha isteach ag an gComhairle Múinteoireachta. Tugadh le fios sa 
Straitéis Litearthachta agus Uimhirtheachta 2011-2020 go bhfiosrófaí an úsáid bhreise a d’fhéadfaí 
a bhaint as cláir oideachas múinteoirí comhreatha agus táthar ag súil go bhféadfadh dea-thionchar 
a bheith ag a leithéid ar fhoghlaim – mar shampla comhtháthú eolais agus scileanna a chinntiú nó 
modheolaíochtaí feidhmeacha agus cuí a úsáid i réimsí ábhair agus go bhféadfadh, dá réir, a bheith 
aige seo ar an  soláthar múinteoirí. 

D’fhás infheistíocht na Roinne i bhforbairt ghairmiúil múinteoirí freisin le linn na tréimhse atá faoi 
athbhreithniú agus bhí sé le hardú go €90 milliún in 2017. Dhírigh an infheistíocht seo i bhforbairt 
ghairmiúil leanúnach do mhúinteoirí go príomhá ar thacaíocht dá dtuiscint agus dá gcumas 
curaclaim athbhreithnithe a chur i bhfeidhm ag leibhéal na bunscoile agus na hiar-bhunscoile.

Ag an am céanna, d’athraíomar na cleachtais chigireachta scoile le díriú ar chleachtas múinteoirí 
agus ar chaighdeán foghlama na ndaltaí, agus déanann an creat cáilíochta nua, Ag Breathnú ar an 
Scoil Againne 2016, leagan amach agus tuairisciú soiléir ar cad is dea-theagasc ann, chun tacú leis an 
ngairm agus le muinín an phobail sa ghairm a fheabhsú.

Is léiriú iad na forbairtí seo ar thiomantas leanúnach an Rialtais tacú le cleachtas gairmiúil múinteoirí 
chun iad a bheith ullmhaithe agus ábalta le riachtanais foghlama a aithint, éagsúlacht straitéisí 
múinteoireachta oiriúnacha a chur i bhfeidhm, foghlaim a mheasúnú agus aiseolas a thabhairt 
dírithe ar thorthaí foghlama a fheabhsú. Beidh sé seo níos tábhachtaí fós agus ár gcóras oideachais 
ag forbairt chun deiseanna foghlama a thabhairt d’fhoghlaimeoirí a mbeidh gá acu leo chun iad 
a ullmhú do chomhthéacs sóisialta, eacnamaíoch agus teicneolaíoch atá ag athrú go tapa. Mar atá 
feicthe ag Linda Darling Hammond agus a comhghleacaithe in Empowered Educators: How High 
Performing Systems Shape Teaching Quality Around the World, ‘The kind of teaching required 
to support contemporary learning goals in this context is very different from what was required 
when the goal was merely to “cover the curriculum” and “get through the book”,” enabling some 
students to succeed if they could and others to fail.’46 

7.4.2  Soláthar, inniúlacht agus gairmiúlacht múinteoirí a chinntiú  
Tá caighdeán todhchaí an tsoláthair oideachais in Éirinn ag brath ar sholáthar múinteoirí a bhíonn 
ardcháilithe agus spreagtha. Ní féidir talamh slán a dhéanamh den soláthar seo. Ag leibhéal na 
hiar-bhunscoile, mar shampla, tuairiscíonn na heagrais bhainistíochta easpa múinteoirí i réimsí 
ábhair áirithe, go háirithe Gaeilge; Nuatheangacha Iasachta; Eacnamaíocht Bhaile; agus Matamaitic. 
Tuairiscíonn príomhoidí bunscoileanna freisin dúshláin shuntasacha maidir le múinteoirí a aimsiú, go 
háirithe le haghaidh ionadaíochta. Tá fíorghá iniúchadh a dhéanamh ar fhairsinge na faidhbe, ar 
chúiseanna féideartha agus ar na réitigh atá ar fáil do na heaspaí atá tuairiscithe. 

D’fhéadfadh go bhfuil gá le cur chuige nua i leith oideachas tosaigh múinteoirí mar gheall ar 
athruithe curaclaim, a d’athraigh an fócas go cur chuige níos scilbhunaithe i leith na múinteoireachta 
agus na foghlama. Foilsíodh tuairisc dheiridh na Meithle Oibre Teicniúla ar Sholáthar Múinteoirí, 
Striking the Balance, i lár 2017.47 Scrúdaigh sé seo raon saincheisteanna a bhaineann le soláthar 

46 Darling-Hammond, l. et al. (2017). Empowered Educators: How High Performing Systems Shape Teaching Quality Around the World, Jossey-
Bass and The Standford Centre for Opportunity in Policy Education (SCOPE). 

47 Teaching Council (2017) Striking the Balance http://www.teachingcouncil.ie/en/Publications/Teacher-Education/Teacher-Supply-in-Ireland.pdf



100

TUARASCÁIL AN PHRÍOMHCHIGIRE EANÁIR 2013 - IÚIL 2016

múinteoirí in earnálacha na bunscoile agus na hiar-bhunscoile agus rinneadh sraith moltaí 
chun soláthar imleor múinteoirí a chinntiú le freastal ar éileamh. Dá mbeadh sonraí níos fearr 
ann ar sholáthar agus éileamh múinteoirí bheifí in ann moltaí an ghrúpa seo a scrúdú agus a 
n-indéantacht agus na céimeanna praiticiúla is gá a shoiléiriú chun soláthar fadtéarmach múinteoirí 
ar ardchaighdeán a dheimhniú. Cuideoidh sé roinnt áirithe má ghníomhaítear ar na moltaí sin agus 
má bhítear gafa le soláthraithe oideachas tosaigh múinteoirí chun dul i ngleic leis na ceisteanna atá 
ardaithe agus chun a chinntiú go leanfar le lucht teagaisc láidir, eolasach agus éifeachtach a bheith 
againn.

Cuimsíonn contanam an oideachais do mhúinteoirí oideachas tosaigh múinteoirí, ionduchtú agus 
forbairt ghairmiúil luath agus leanúnach (FGL). I gcomhthéacs athchóiriú an churaclaim, cuirtear 
ar fáil tacaíocht agus deiseanna forbartha tríd an tSeirbhís Forbartha Gairmiúla do Mhúinteoirí 
(SFGM) agus trí sheirbhís na Sraithe Sóisearaigh do Mhúinteoirí (SSM). Fáiltítear roimh an deireadh 
a cuireadh leis an ngníomhaíocht tionsclaíoch le deireanas a chuir cosc ar roinnt múinteoirí iar-
bhunscoile an tacaíocht seo a rochtain. Cuirtear fáilte freisin roimh thionscnú Droichead, an 
clár ionduchtúcháin scoilbhunaithe nua do scoileanna nuacháilithe a bhunaigh an Chomhairle 
Mhúinteoireachta. Tá sé ríthábhachtach deiseanna a bheith ag múinteoirí, agus go mbainfidh siad 
tairbhe astu, a gcleachtas gairmiúil a fhorbairt i rith a ngairmré, trí bheith páirteach i raon cúrsaí 
forbartha gairmiúla leanúnaí (FGL) a bhfuil sé mar chuspóir acu scileanna teagaisc, foghlama agus/
nó bainistíochta gach múinteoir a chur chun cinn chun torthaí foghlama feabhsaithe a chinntiú do 
dhaltaí.

I ngeall ar an tábhacht a bhaineann leis an bhforbairt ghairmiúil seo go léir do mhúinteoirí, ní mór 
an cháilíocht a chothabháil, a mhonatóireacht agus a fheabhsú. Beidh an-suntas ag baint leis an 
dara babhta d’athbhreithnithe creidiúnaithe na Comhairle Múinteoireachta sa phróiseas seo, agus 
beidh tábhacht ag baint freisin le hinfheistíocht leanúnach i gcláir oideachais do mhúinteoirí. Beidh 
suntas ag baint lena mhéid agus a úsáidfidh foirne scoileanna agus príomhoidí Droichead chun plé le 
múinteoirí nuacháilithe faoi cháilíocht a gcuid oibre, agus chun tacú leo a gcleachtas a fhorbairt agus 
a fheabhsú le linn a ngairmré. 

Beidh caighdeán na forbartha gairmiúla leanúnaí do mhúinteoirí agus an méid a rachaidh sé i ngleic 
le riachtanais scoileanna ar leith agus le córas scoileanna na hÉireann i gcoitinne ina dhúshlán sna 
blianta atá le teacht. Tá roinnt beart i bhfeidhm le caighdeán FGL atá maoinithe ag an Roinn, agus 
a chuireann SFGM agus SSM ar fáil, a chinntiú. Mar shampla, oibríonn an dá eagraíocht go dlúth leis 
an CNCM, an Chigireacht agus dreamanna eile lena dheimhniú go dtugann a gcláir faoi riachtanais 
múinteoirí agus iad ag dul i ngleic le tabhairt isteach tionscnamh nua curaclaim. Úsáideann SSM 
agus SFGM raon meicníochtaí le monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht a gcuid oibre, lena 
n-áirítear féin-athbhreithniú ag soláthróirí mar SSM agus SFGM, agus úsáid leithéadach suirbhéanna 
custaiméara i measc múinteoirí a thugann faoi chúrsaí agus chláir. Déanann an Chigireacht 
monatóireacht ar sciar de chúrsaí samhraidh FGL a chuireann réimse soláthróirí FGL ar fáil thar 
cheann Rannóg Oideachas Múinteoirí na Roinne, ach níl an Chigireacht féin sásta le leordhóthanacht 
na monatóireachta seo.  

Rud níos suntasaí is ea go dtugtar aird measartha beag ar an méid a mheaitseálann cúrsaí FGL 
reatha riachtanais múinteoirí agus scoileanna aonair. Tá ualú trom i ndeiseanna forbartha gairmiúla 
leanúnaí i dtreo chláir náisiúnta FGL a sholáthar chun tacú le hathrú curaclaim. Ach tá éagsúlacht 
sna riachtanais FGL atá ag scoileanna agus ag múinteoirí. Tugann a lán múinteoirí, as a stuaim féin, 
faoi raon leathan cúrsaí FGL, le cúrsaí samhraí do mhúinteoirí bunscoile ina rogha choitianta. Ach tá 
gá lena chinntiú go mbíonn an infheistíocht a dhéantar in FGL ag freastal níos fearr ar riachtanais 
múinteoirí agus scoileanna aonair. Mar shampa, i roinnt scoileanna, is féidir comhoibriú an-mhaith 
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a bheith idir príomhoide na scoile agus múinteoirí aonair nuair a bhíonn cinntí á ndéanamh faoi na 
cúrsaí atá le roghnú ag múinteoirí aonair nó ag grúpaí múinteoirí i scoil agus is féidir leis seo cuidiú 
lena chinntiú go gcuirfear riachtanais feabhsaithe na múinteoirí agus na scoile in ord tosaíochta mar 
is ceart. Bheadh sé an-tairbheach dá mbeadh an cleachtas seo níos forleithne, ach bheadh ar an scoil 
agus ar na múinteoirí raon foinsí agus modhanna a bheith ar fáil dóibh trína bhféadfadh siad FGL a 
rochtain. 

7.4.3  Tacú le comhoibriú gairmiúil idir múinteoirí
I dteannta na ndeiseanna foirmiúla a thugann FGL, foghlaimíonn múinteoirí go neamhfhoirmiúil 
freisin, trína gcomhoibriú le comhghleacaithe agus trí fhéin-mhachnamh gairmiúil. Trí bheith ag 
obair le chéile agus ag caint faoina gcleachtas gairmiúil, is féidir le múinteoirí ról tábhachtach a imirt 
i bhforbairt fhoghlaim ghairmiúil a gcomhghleacaithe. Ach, de bhrí go n-oibríonn múinteoirí ina 
n-aonar de ghnáth i seomra ranga daltaí, is féidir le foghlaim neamhfhoirmiúil a bheith níos deacra 
ná i ngairmeacha eile, agus tá gá le hidirghabhálacha d’aon turas leis na deiseanna foghlama seo a 
éascú.

Leagtar béim  sa taighde ar an rí-ghá atá le cultúr comhoibríoch idir múinteoirí48 – cultúr ina mbíonn 
foghlaim daltaí, an dul chun cinn a bhíonn á dhéanamh acu, agus na cleachtais a chothaíonn an 
fhoghlaim sin ag croílár comhráite fiosracha gairmiúla.  Is féidir smaointe agus ábhair a roinnt, is 
féidir straitéisí níos fearr a fhorbairt agus is féidir fadhbanna a réiteach de réir mar a fhoghlaimíonn 
múinteoirí óna chéile.

Is eol dúinn go dtacaíonn comhoibriú le feabhsuithe i gcleachtas múinteoirí agus i ngnóthachtálacha 
daltaí. Nuair a ghlacann múinteoirí páirt i gcomhoibriú ar ardchaighdeán a bhraitheann siad a bheith 
leitheadach agus cabhrach, bíonn tairbhe ann don duine aonair agus do chách.49 Éilíonn comhoibriú 
bríoch tacaíocht, áfach. Ciallaíonn sé go gcaithfear am a chur ar fáil don idirphlé comhoibríoch; go 
dtarlaíonn comhráite fiúntacha dírithe ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ag daltaí, agus an fáth a 
bhfuil difríochtaí ann, le linn an ama sin agus go mbíonn múinteoirí oscailte don athbhreithniú ar a 
gcleachtas féin agus é a athrú nuair a bhíonn gá le hathrú.

Tugann roinnt tionscnamh atá ar siúl faoi láthair deiseanna luachmhara le cleachtais chomhoibriocha 
a thógáil i scoileanna in Éirinn. Ceann amháin acu is ea an tsamhail athbhreithnithe chun acmhainní 
múinteoireachta breise a leithdháileadh ar scoileanna mar thaca do leanaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais (RSO) acu. Tugann sé an féinriar do mhúinteoirí tacaíochtaí múinteoireachta a 
leithdháileadh de réir riachtanais daltaí. Léirigh meastóireacht na Cigireachta, ar an bpíolóta a bhí 
ann sular cuireadh i bhfeidhm an tsamhail, gur chruthaigh rannpháirtíocht sa tsamhail deiseanna 
machnaimh agus comhoibrithe breise idir múinteoirí ó thaobh RSO. Thacaigh dlúth-chomhoibriú 
gairmiúil le scoileanna dea-chinntí a dhéanamh faoin úsaid a bhainfí as acmhainní agus as pearsanra. 
Bhí múinteoirí i bhformhór na mbunscoileanna agus na niar-bhunscoileanna ar tugadh cuairt orthu 
dearfach faoi thionchar na samhla leithdháilte ar mhúinteoireacht agus ar fhoghlaim ina scoileanna.

Cothóidh Ciste Feabhais Scoileanna na Roinne comhoibriú laistigh agus líonrú idir scoileanna atá 
rannpháirteach sa Scéim Comhionnannas Deiseanna sna Scoileanna a Sheachadadh (DEIS). Tá an 
ciste ceaptha chun tacaíocht agus spreagadh a thabhairt don nuálaíocht trí scoileanna a chnuasú ar 
mhaithe torthaí daltaí a fheabhsú.  

Aithníonn an Creat don tSraith Shóisearach 2015 go bhfuil am gairmiúil ag teastáil ó mhúinteoirí 
le bheith páirteach i réimse gníomhaíochtaí comhoibríocha gairmiúla, cuid de a bhainfidh le 

48 Hattie, J. (2012) Visible Learning for Teachers – Maximising impact on Learning Routledge.
49 Ronfeldt, M., Farmer, S., McQueen, K., & Grissom, J. (2015) “Teacher collaboration in instructional teams and student achievement” in 

American Educational Research Journal, 52(3), 475-514.
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comhoibriú le comhghleacaithe múinteoireachta, chun tacú le teagasc, foghlaim agus measúnú. Lena 
chinntiú go mbíonn an t-am agus na hacmhainní riachtanacha ar fáil chun an tSraith Shóisearach 
nua a chur i bhfeidhm tá, don chéad uair, tá am gairmiúil curtha ar fáil do mhúinteoirí (i.e. am 
neamhtheagmhála daltaí) ina mbeidh múinteoirí ag glacadh páirte i raon gníomhaíochtaí gairmiúla 
agus comhoibríocha chun tacú le cur i bhfeidhm na Sraithe Sóisearaigh).

Caithfimid leanúint ar aghaidh ag tógáil cultúir scoile a chuireann comhoibriú múinteoirí chun cinn. 
Ciallaíonn sé sin go gcaithfidh ceannairí scoile agus múinteoirí struchtúir, gnáthaimh agus prótacail 
a dhearadh agus a chur i bhfeidhm le hidirghníomhú múinteoirí ar shaincheisteanna oideachasúla a 
bhunú agus a éascú. Caithfimid aird a dhíriú freisin ar noirm iompair ar fud na scoile a chothú chun 
bonntaca a chur faoi chleachtais chomhoibríocha, mar chomhfhreagracht as foghlaim daltaí. Leagtar 
béim i Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016 ar ról tábhachtach na gceannairí scoile, lena n-áirítear 
an príomhoide agus múinteoirí eile a bhfuil ardú céime acu, chun comhoibriú múinteoirí a chothú 
agus a thacú. Is é an dúshlán a bheidh ann sna blianta romhainn ná ceannairí scoile a chumasú le 
páirt a ghlacadh go héifeachtach san obair seo. 
 
7.4.4  Féinriar múinteoirí a chumasú maidir le pleanáil curaclaim ag leibhéal an 

tseomra ranga
Tá athchóirithe curaclaim reatha tar éis an prionsabal eagraithe ag croílár siollabas ábhar a athrú ó 
chuspóirí ábhair, atá dírithe ar struchtúir choincheapúla disciplín ábhair, go dtí cur chuige bunaithe 
ar thorthaí foghlama. Déanann na sonraíochtaí nua ag an leibhéal bunscoile agus iar-bhunscoile 
an t-eolas, an tuiscint, na scileanna agus na luachanna is cóir do dhaltaí a bheith in ann a léiriú ar 
chríochnú cúrsa dóibh a rianadh. Athraíonn a leithéid seo an fócas ón múinteoir go dtí an páiste 
agus a f(h)oghlaim agus ceadaíonn sé féinriar múinteora ag dearadh eispéireas cuí foghlama ina 
gcuirfear san áireamh stíleanna foghlama agus cumais na ndaltaí. Is cur chuige é seo ina mbíonn an 
foghlaimeoir níos lárnaí sa churaclam.

Tá an cur chuige seo de réir treochtaí idirnáisiúnta i sonraí curaclaim. Ina lán tíortha, leagtar amach 
croíchuraclam náisiúnta a chuireann síos ar spriocanna ginearálta, croí-inneachair agus prionsabail. 
Ansin déanann múinteoirí é seo a léirmhíniú le tacaíocht ó bhord áitiúil nó réigiúnach, mar shampla, 
na húdaráis áitiúla in Albain agus an tÚdarás Oideachais áitiúil i dTuaisceart Éireann.

Is é an dúshlán atá roimh athchóiriú curaclaim in Éirinn, áfach, ná go bhfuiltear ag brath ar chumas 
múinteoirí sonraíochtaí a léirmhíniú, a gcuirtear síos orthu mar thorthaí foghlama in éagmais 
tacaíochtaí agus struchtúir idirmheánacha mar seo. Ní féidir le forbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) 
ach méid áirithe a dhéanamh chun tacú le cur i bhfeidhm curaclaim – is eol dúinn gur féidir le 
múinteoirí a bheith ag streachailt chun torthaí a ‘dhearadh síos’ leis na heispéiris foghlama chuí a 
aithint óna leanfaidh na torthaí ráite agus go mbítear ag brath do threoir ar an tSeirbhís Forbartha 
Gairmiúla do Mhúinteoirí (SFGM) agus ar an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (SSM). Táimid 
airdeallach freisin ar an riosca go dtreiseofar an spleáchas ar théacsleabhair seachas dul ngleic go 
gníomhach leis na torthaí foghlama i sonraíochtaí. Dá bhrí sin, tá coiste comhordaithe ardleibhéil 
bunaithe ag an Roinn le maoirseacht a dhéanamh ar obair mhionsonrach atá de dhíth a fhorbairt 
chun tacú le cur i bhfeidhm rathúil na gcuraclam nua do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna, 
agus tá fianaise ann go bhfuil ag éirí le scoileanna agus le múinteoirí an dúshlán seo a shárú go 
sásúil.

Tá ról an phríomhoide agus é/í ag treorú na foghlama sa scoil ríthábhachtach. Ach ní féidir a bheith 
ag dréim go mbeidh múinteoirí ag obair le creat curaclaim amháin. Teastaíonn treoir mhionsonrach 



uathu a bhíonn comhsheasmhach le bunintinní an churaclaim. Is gá freisin breathnú ar an tslí ina bhfuil 
dearadh curaclaim ag an leibhéal náisiúnta agus FGL ailínithe ionas go gcoinnítear comhsheasmhacht 
agus comhleanúnachas sna teachtaireachtaí a chuirtear in iúl do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile 
agus go gcuirtear na tacaíochtaí ábhartha i bhfeidhm do mhúinteoirí ionas go ndéantar iad a chumasú 
chun sonraíochtaí ábhair nua a theagasc dá ndaltaí.

7.5  AG OBAIR LE CINIRÍ SCOILEANNA AGUS SUÍOMHANNA CHUN  
 TACÚ LE CAIGHDEÁN  NA CEANNAIREACHTA
Is minic an tasc a bhaineann le cultúr comhoibríoch a thógáil idir múinteoirí a bheith ina dhúshlán 
do cheannairí scoile. Éilíonn sé orthu am a infheistiú i socrú spriocanna agus súilíochtaí le haghaidh 
comhoibriú agus timpeallacht scoile a choinneáil a chuireann chun cinn comhráite gairmiúla agus 
coláisteacht i measc múinteoirí. Ní ghlacaimid leis go bhfuil an cumas ag príomhoidí a leithéid a 
dhéanamh – tá deiseanna foghlama do phríomhoidí neamhfhorbartha in Éirinn agus tá gá leanúnach 
le cláir a fhorbairt a chothaíonn scileanna ábhartha ceannaireachta chun cultúir chomhoibríocha 
mhachnamhacha a chothú i scoileanna agus chun tabhairt faoi chomhráite dúshlánacha a bheidh 
riachtanach.

Luaitear i bhfoilseachán de chuid an OECD, Leadership for 21st Century Learning, maidir le 
ceannaireacht: ‘Leadership is so influential of direction and outcomes whether at the micro level 
of schools and learning environments, or of broader systems…if we are interested in the future of 
education and learning we must be interested in leadership – its enhancement, and its failures.’50 Tá 
roinnt tacaíochtaí i bhfeidhm do cheannairí scoile, an ceann is suntasaí acu an Lárionad Ceannaireachta 
Scoile a bunaíodh i mí na Nollag 2015. Tá an tIonad ag feidhmiú ar bhonn comhpháirtíochta idir an 
Roinn, Líonra Phríomhoidí Bunscoile na hÉireann (LPBÉ/IPPN) agus an Cumann Náisiúnta Príomhoidí 
agus Leasphríomhoidoí (CNPL/NAPD). Beidh ceannasaíocht agus bainistíocht aige ar chlár píolótach 
forbartha ceannaireachta do phríomhoidí nuacheaptha agus ar sheirbhís cóitseála do phríomhoidí 
reatha. Beidh an-tábhacht ag baint le forbairt na hoibre seo chun athruithe atá de dhíth i n-ár gcóras 
oideachais a chur i gcrích. 

7.5.1  An dúshlán a bhaineann le ceannaireacht inbhuanaithe
Bac suntasach a chuireann cosc ar cheannairí scoile a bheith páirteach i gceannaireacht don fhoghlaim 
ná cumas bainistíochta laistigh de scoileanna Éireannacha agus laistigh de bhoird bhainistíochta 
na scoileanna seo. San am atá thart ní raibh ró-éifeacht ag baint leis an tslí inar thacaigh poist 
mheánbhainistíochta le ceannaireacht agus freagracht dháilte. Le linn ár gcúlú eacnamaíochta 
gearradh poist mheánbhainistíochta go géar. Chiallaigh sé seo gur fhan tascanna ceannaireachta agus 
bainistíochta nárbh fhéidir a dháileadh ar mhúinteoirí sinsearacha gan déanamh, nó go ndeachaigh 
siad ar ais chuig an bpríomhoide, nó chuig múinteoirí a bhí sásta cabhrú leis an bpríomhoide. Tharla 
forbairtí le déanaí ar chreat ceannaireachta agus bainistíochta nua i scoileanna chun dul i ngleic leis seo. 
Ceadaíonn siad níos mó solúbthachta ag leibhéal na scoile chun na riachtanais cheannaireachta agus 
bhainistíochta atá ag teacht chun cinn a aithint agus a chur in ord tosaíochta agus chun freagrachtaí 
a dháileadh agus a athdháileadh de réir mar is gá. Tacaíonn siad freisin le hailíniú níos fearr idir 
freagrachtaí na ceannaireachta sinsearaí (Príomhoide/Leasphríomhoide) agus na meáncheannaireachta 
agus riachtanais agus tosaíochtaí na scoile, seachas mar a bhí cheana. Tugann na socruithe nua 
aitheantas don raon ról ceannaireachta is féidir le múinteoirí a ghlacadh agus tugann siad deiseanna do 
mhúinteoirí a gcumas ceannaireachta a fhorbairt.

50 OECD (2013) Leadership for 21st Century Learning http://www.oecd-ilibrary.org/education/leadership-for-21st-century-learning_9789264205406-en

103103

CAIBIDIL 7
AG BREATHNÚ CHUN CINN



104

TUARASCÁIL AN PHRÍOMHCHIGIRE EANÁIR 2013 - IÚIL 2016

Bearna atá lán chomh práinneach i gcóras na hÉireann – níos práinní ag leibhéal na bunscoile 
ná ag leibhéal na hiar-bhunscoile – ná an spleáchas ar bhoird bhainistíochta dheonacha. Tá gach 
scoil, is cuma cé leo iad nó cén t-iontaobhaí atá acu, á reáchtáil ag boird ar a bhfuil deontaithe 
lena n-áirítear ionadaithe an úinéara/na mbunaitheoirí, múinteoirí, tuismitheoirí agus baill den 
phobal. Go dlíthiúil tá siad freagrach as gach ní a bhaineann le fostaíocht, acmhainní daonna agus 
bainistíocht airgeadais, agus caiteachas caipitil go minic freisin. Éilítear orthu ceannaireacht na 
scoile a choinneáil freagrach agus ba chóir dóibh príomhról a imirt ag socrú threo agus chuspóir na 
scoile. Níl sé réadúil a bheith ag dréim leis gurbh fhéidir le boird dheonacha na tascanna casta seo a 
dhéanamh ina n-iomláine. Go deimhin, d’fhéadfadh sé go bhfuil cineál na bhfreagrachtaí ag cur leis 
na deacrachtaí atá ag a lán scoileanna nuair a bhíonnbaill na mbord á n-earcú. Caithfimid breathnú 
ar na tascanna casta a éilítear ar bhoird, go háirithe má tá scoileanna na hÉireann le tairbhe a bhaint 
as na leibhéil féinriartha atá coitianta ina lán córas oideachais eile. Caithfimid a chur san áireamh 
conas is féidir cuid de na tascanna bainistíochta seo a dhéanamh ar bhealaí éagsúla. Ní gá go 
gcuirfeadh a leithéid in iúl go bhfuil meath ar fhéinriar scoileanna - táthar ag díriú, áfach, ar bhealaí 
oibre níos éifeachtaí agus níos gairmiúla.

Tá gá mar sin le machnamh agus pleanáil chun bainistíocht scoile níos inbhuanaithe a sholáthar, go 
háirithe ag leibhéal na bunscoile, agus tacaíochtaí gairmiúla cuí a sholáthar do bhainistíocht scoile. 

7.5.2  Tacú le ceannaireacht teagaisc agus foghlama
Sa chomhthéacs polasaí ina gcuirtear forbairt scoileanna chun cinn ag leibhéal córais tá dhá 
mhír shuntasacha: Ag Breathnú ar an Scoil Againne, Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna (2016), 
a leagann amach, den chéad uair, ráiteas cuimsitheach caighdeán do scoileanna in Éirinn, agus 
Féinmheastóireacht Scoile (FMS), an straitéis scoil-threoraithe don fheabhsú.51 

Cuireann Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016 sraith caighdeán ar fáil chun cuidiú leis an 
scoil an cleachtas atá ar bun a mheas agus tuiscint a fháil ar réimsí ar gá iad a fheabhsú. Trínár 
ngníomhaíochtaí cigireachta, comhairleacha agus tuairisce tá an Chigireacht ag obair le Ag Breathnú 
ar an Scoil Againne 2016 chun féinmheastóireacht scoile a leabú sa chóras scoile. Tá iliomad cur i 
láthair déanta againn do ghrúpaí múinteoirí agus ceannairí scoile ar an tslí le féinmheastóireacht 
scoile mhaith a fheidhmiú i scoileanna, tugaimid faoi chuairteanna comhairleacha ar scoileanna 
chun cuidiú le ceannairí scoile agus le múinteoirí féinmheastóireacht a úsáid go héifeachtach, agus 
cuirimid réimse treoracha agus tacaíochtaí ar fáil dóibh chun cuidiú leo tabhairt faoin obair seo. 
Táimid ag tosú ar fhianaise a fheiceáil go bhfuil scoileanna éifeachtacha, agus scoileanna atá ag 
feabhsú, ag baint úsáide as an bhféinmheastóireacht chun difear a dhéanamh. 

Táimid freisin ag úsáid na gcaighdeán atá in Ag Féachaint ar an Scoil Againne 2016 inár 
gcigireachtaí. Trí bheith ag comhúsáid na gcaighdeán, feidhmeoidh féinmheastóireacht inmheánach 
i scoil agus cigireacht sheachtrach ag an gCigireacht mar phróisis dearbhaithe cáilíochta a 
chomhlánaíonn a chéile. Mar chóras, tá dul chun cinn le déanamh fós chun cothromaíocht cheart a 
bhaint amach idir FMS agus cigireacht sheachtrach, ach táimid ar ár mbealach.  Ag breathnú chun 
cinn, leanfar leis an bhforbairt ar ghníomhaíochtaí cigireachta, agus beidh an ghafacht ag scoileanna 
sa bhféinmheastóireacht mar bhonn eolais don fhorbairt sin, trí aiseolas ó na comhpháirtithe 
oideachais mar thoradh ar phróisis dearbhaithe cáilíochta éagsúla na Cigireachta, agus trí 
idirghabháil leanúnach le taighde.

Tá an Chigireacht ag forbairt bealaí nua chun bheith ag obair le scoileanna chun nuálaíocht agus 
feabhsú a thiomáint chun cinn. In 2017/18 thosaíomar ar roinnt trialacha turgnamhacha ar chineál 

51 ROS (2016) Féinmheastóireacht Scoile: Treoirlínte 2016-2020 Bunscoileanna https://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/
Tuairisc%C3%AD-Cigireachta-Foilseach%C3%A1in/Tuarasc%C3%A1lacha-Treoirl%C3%ADnte-Meast%C3%B3ireachta/Feinmeastoireacht-
Scoile-Treoirlinte-2016-2020-Bunscoileanna.pdf  agus ROS (2016) Féinmheastóireacht Scoile: Treoirlínte 2016-2020 Iarbhunscoileanna  https://
www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuairisc%C3%AD-Cigireachta-Foilseach%C3%A1in/Tuarasc%C3%A1lacha-Treoirl%C3%ADnte-
Meast%C3%B3ireachta/Feinmeastoireacht-Scoile-Treoirlinte-2016-2020-Iar-Bhunscoileanna.pdf
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nua comhoibrithe le scoileanna. Is é is aidhm leis an ngníomhaíocht seo a bheith ag obair le 
scoileanna a bhfuil fonn orthu an feabhsú a thiomáint chun cinn ina gcuid oibre nó glacadh le cuir 
chuige nuálacha nua. Beidh cigirí ag obair leis na scoileanna atá i gceist lena aithint conas is féidir 
leo feabhsú agus cad iad na cineálacha spriocanna don fheabhsú ba chóir dóibh a shocrú dóibh féin. 
Le linn a gcuid oibre leis na scoileanna seo, beidh cigirí ag cuidiú freisin leis na ceannairí scoile lena 
aithint cén cuidiú agus cabhair a d’fhéadfadh siad a úsáid – mar shampla ó sheirbhísí tacaíochta scoile 
– chun nuálaíocht agus athrú a thiomáint chun cinn. Beidh na cigirí ag cuidiú freisin leis an scoil chun 
monatóireacht a dhéanamh ar cé chomh héifeachtach is atá an t-athrú ag tarlú agus a thionchar ar 
fhoghlaim leanaí. 

Táimid ag úsáid an chuir chuige seo chun tacú le cur i bhfeidhm na scéime Aitheantais do Scoileanna 
Gaeltachta (chun oideachas trí mheán na Gaeilge a fheabhsú sa Ghaeltacht) agus táimid tosaithe 
ar a bheith ag obair ar bhealach comhchosúil le roinnt scoileanna DEIS atá toilteanach cuir chuige 
nuálacha nua a thriail. Tá sé i gceist againn na trialacha a leathnú go ceantair thosaíochta eile in am 
agus i dtráth. 
 

7.6  CONCLÚID
Tá a lán atá go maith inár soláthar oideachais Luathbhlianta, bunscoile agus iar-bhunscoile. Mar 
sin féin, má táimid chun an sprioc atá leagtha amach in Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2016 
-2019,  a bheith ar an gcóras oideachais is fearr san Eoraip laistigh de na deich mbliana seo romhainn, 
caithfimid a chinntiú go bhfaigheann ár bhfoghlaimeoirí teagasc agus foghlaim a bhíonn go han-
mhaith, seachas go maith, agus go bhfeabhsóidh an soláthar sásúil, agus go mbaintear barrfheabhas 
amach in eispéiris foghlama agus i gcaighdeáin.

Ag breathnú chun cinn, mar Chigireacht, tá sé i gceist againn caighdeáin an tsoláthair oideachais atá 
leagtha amach againn in Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016 a leabú in ár gcuid oibre agus tuiscint 
córas-leathan a chur in iúl ar an gcuma a bhíonn ar dhea-chleachtas i scoileanna. Leanfaimid orainn 
ag breathnú ar bhealaí inar féidir linn an tionchar a bhíonn ag cigireachtaí i scoileanna a mhéadú, 
ar a n-áirítear éisteacht go cúramach le haischothú ó pháirtithe leasmhara faoi bhealaí inar féidir 
linn ár samhlacha cigireachta a fheabhsú. Táimid tiomanta don fhorbairt leanúnach ar na bealaí ina 
mbímid ag plé le tuismitheoirí agus le daltaí le linn cigireachtaí agus ar na bealaí ina dtacaímid agus 
ina n-oibrímid le ceannairí scoile. 

Tá an Chigireacht tar éis glacadh freisin le cur chuige ar leith maidir le measúnú scoileanna. Ar aon 
dul le formhór na gcigireachtaí, comhlíonaimid feidhm chuntasaíochta, ag déanamh cigireachta agus 
ag tuairisciú ar obair scoileanna agus ar éifeachtacht ceannairí scoile. Ach tá tiomantas láidir tugtha 
go poiblí againn gurb é is fócas dúinn ná cigireacht don fheabhsú, agus tá tiomantas lán chomh láidir 
céanna againn don obair ghairmiúil i gcomhpháirt le múinteoirí, tuismitheoirí agus na páirtnéirí 
oideachais. 

Tá an plé sa chaibidil seo suite sa chomhthéacs sin – tá sraith téamaí aitheanta againn ar gá iad a 
fhiosrú tuilleadh agus/nó a chur chun cinn má táimid lenár scoileanna a bhogadh ó mhaith go dtí 
an-mhaith. Táimid tiomanta na léargais atá faighte againn a ghiaráil agus leanúint ar aghaidh ag 
baint tairbhe as ár n-obair chigireachta i scoileanna (agus na comhráite a bhíonn againn le ceannairí 
scoile, múinteoirí, tuismitheoirí agus daltaí) mar bhonn eolais d’fhorbairt polasaí agus chun aiseolas a 
thabhairt do scoileanna agus don chóras i gcoitinne faoi na réimsí óna dteastaíonn níos mó airde. 
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Príomhchigire
Harold Hislop

Príomhchigire
Emer Egan

Príomhchigirí Cúnta
Suzanne Conneely
Suzanne Dillon
Brendan Doody

Maresa Duignan
Mary Gilbride
Martin Lally

Pádraig Mac Fhlannchadha
Deirdre Mathews
Doreen McMorris

Cigirí Sinsearacha Iar-Bhunoideachais
Declan Cahalane
Gráinne Conachy
Oilibhéar de Búrca
Carmel Donoghue
Alan Dunne
Domnall Fleming
Amanda Geary
Miriam Horgan

Niall Kelly
Seamus Knox
Maria Lorigan
Kevin McCarthy
Kevin McClean
Linda Neary
Nóra Nic Aodha
Jacqueline Ní Fhearghusa

Kate O’Carroll
Orlaith O’Connor
Liz O’Neill
Lynda O’Toole
Ger Power
Linda Ramsbottom
Tony Weir

Cigirí Iar-Bhunoideachais
Siobhán Aherne 
Charlene Brazil
Siobhán Broderick
Elaine Collins
Ann Daly
Gavin Doyle
Rebecca Galligan
Richard Galvin
Aisling Kearney

Jason Kelly
Julia Lynch
Noreen McMorrow
Frances Moss
Shirley Murphy
Niamh Murray
Ailbhíne Ní Bhroin
Helen Ní Chatháin
Bernadette Ní Ruairc

Eibhlín Ní Scannláin 
Seán P Ó Briain 
Catherine O’Carroll 
Kevin O’Donovan 
Colm Ó Murchú 
Caroline O’Shea 
Ruth Richards 
Laura Walsh

Lisa White
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Cigirí Ceantair Bunoideachais
Micheál Báicéir
Noreen Bambury
Dolores Brady
Christina Casserly
Edel Corcoran
Nicholas Cosgrave
Colm Cregan
Patrick Delea
Mary Dunne
John Fitzgerald

Anne Fitzpatrick
Sinéad Ginnane
Amanda Grant
Clare Griffin
Leo Kilroy
Catherine King
Maria McCarthy
Maria McGrath
Caitríona Ní Bhriain
Saundra Ní Chíosóig

Niamh Ní Fhoighil
Máire Ní Mháirtín
Seán Ó Briain
Peadar Ó Muirí
Mary Regan
Fiona Rushe
Elizabeth Sheridan
Paul Stevens
John White

Cigirí Bunoideachais /Iar-Bhunoideachais 
Paula Callaghan

Cigirí na Luathbhlianta
Martina Carter
Monica Cassidy
Edel Condon
Maria Doherty
Imelda Duffy

Ulrike Falcini
Antoinette Gibbs
Evelyn Reilly
Caitríona Ryan

Foireann Riaracháin
Ardoifigeach Feidhmiúcháin 
Deirdre Reid

Oifigigh Feidhmiúcháin 
Celine Conlon
John O’Leary

Oifigigh Cléireachais 
Mary Christian
Cyriline Duff
Anne-Marie Ennis  
Bernie Flannery  
Bernie McGrillen
Margaret O’Grady  
Joanne O’Sullivan

Sosanna Gairme agus Iasachtaí
Muireann Ní Mhóráin, Senior Inspector
Fionnbarra Ó Murchú, Senior Inspector
Carmel O’Doherty, Divisional Inspector
Anne O’Gara, District Inspector

Roinnchigirí Bunoideachais
Paraic Barnes
Eamon Clavin
Ursula Cotter
Mary Culhane
Diarmuid Dullaghan
Margaret Dunning
Anne Feerick
Noreen Fiorentini
Karina Holton

Noreen Kavanagh
Yvonne Keating
Treasa Kirk
Brian Mac Giolla Phádraig
Teresa McSorley
Edel Meaney
John Mescal
Antoinette Ní Ghallchobhair
Rita Nic Amhlaoibh

Seán Ó Murchú
Anne O’Sullivan
Eileen O’Sullivan
Gerard Quirke
Caitríona Uí Ghrianna
Liam Walsh
Martin Whyte






