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mar airí oideachais agus Scileanna agus Leanaí agus Gnóthaí Óige, is cúis mhór áthais dúinn
fáilte a chur roimh athbhreithniú Chéad Bhliain Feidhme na Cigireachta oideachas-dhírithe
Luathbhlianta i suíomhanna stát-mhaoinithe luathbhlianta. tá an tuarascáil seo, ó Chigireacht
na Roinne oideachais agus Scileanna (RoS), dírithe ar cháilíocht na n-eispéaras oideachais agus
cúram a chuireann ar chumas ár leanaí is óige forbairt, foghlaim agus fás i suíomhanna
réamhscoile a bhíonn comhbhách agus tacúil.

Tá infheistíocht sa soláthar oideachais luathbhlianta ardcháilíochta mar phríomhthosaíocht ag an Rialtas. Tuigimid
an tionchar rímhór a d’fhéadfadh a bheith ag eispéiris luathbhlianta ar shaol iomlán an duine. Bíonn a lán de na
croíscileanna agus na croímheonta idir sláinte, folláine, oideachas agus fostaíocht fréamhaithe i luathbhlianta na
beatha. Cuidíonn infheistíocht bhliantúil agus mhéadaithe an Rialtais sa Chlár uilíoch Cúram agus Oideachas na
Luath-Óige (COLÓ) a dheimhniú go mbíonn fáil ag gach leanbh óg ar eispéiris luathbhlianta chuí sula dtosaíonn sé
nó sí sa bhunscoil.

Tugann Athbhreithniú Chéad Bhliain Feidhme na Cigireachta Oideachas-dhírithe Luathbhlianta an chéad
mheastóireacht shonrach, ilchodach ar nádúr agus ar cháilíocht an tsoláthair agus an chleachtais  don oideachas
luathbhlianta faoin gclár COLÓ. Tá obair fhorbartha ríshuntasach tar éis tarlú ó 2015 i leith, nuair a d’iarr an tAire
Leanaí agus Gnóthaí Óige agus an tAire Oideachais agus Scileanna ar Chigireacht na ROS cigireachtaí dírithe ar
cháilíocht an tsoláthair oideachais i suíomhanna COLÓ a threorú agus a eagrú. 

Rinneadh creat cáilíochta nua don chigireacht a leathadh agus rinneadh samhail chigireachta a dhearadh a
fhreastalóidh ar ár gcomhthiomantas chun feabhsú leanúnach a chothú i suíomhanna luathbhlianta. Bhí
lánchomhairliúchán ag Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna le páirtithe leasmhara agus le páirtithe uile
na Luathbhlianta agus chuidigh an mionphlé seo go mór leis an nós imeachta cigireachta atá anois tagtha chun
cinn.

Cothaíonn cigireachtaí oideachas-dhírithe plé gníomhach, gairmiúil idir chigirí Luathbhlianta, chleachtóirí
Luathbhlianta agus phearsana eile sna suíomhanna Luathbhlianta. Tá sé i gceist go spreagfadh an cur chuige
meastóireachta seo próisis fhéinmheastóireachta agus gníomhú don fheabhsú a bhíonn dearfach agus gairmiúil.
Cruthaíonn torthaí na tuarascála seo léargais luachmhara ar na cleachtais luathbhlianta, ar chomhthéacs na
foghlama agus na forbartha, agus ar chóras feidhme na samhla cigireachta nua seo. Léiríonn na torthaí seo freisin
a lán pointí dearfacha, go háirithe tiomantas na gcleachtóirí Luathbhlianta, a mbíonn oideachas luath-óige á
sholathar acu, don ardcháilíocht agus na bealaí in gcothaíonn agus ina dtacaíonn ceannasaíocht éifeachtach i
seirbhísí Luathbhlianta leis an dea-chleachtas seo.

Is ardú croí dúinn go bhfuil, mar thoradh ar chigireachtaí oideachas-dhírithe na luathbhlianta, fáil anois ag
tuismitheoirí leanaí óga ar thuairiscí foilsithe ar cháilíocht an tsolathair oideachais i seirbhísí Luathbhlianta agus
beimid ag tnúth leis an leathnú breise ar chlár na cigireachta sa todhchaí. Is maith an rud freisin go bhfuil fáil ar
chaint na leanaí féin i dtorthaí thuairiscí na cigireachta trí mheastóireacht ar a n-eispéaras agus ar a
ngnóthachtálacha. Meabhraíonn sé seo dúinn an tionchar a bhíonn láithreach ag  an luathoideachas ar gach leanbh;
agus an tábhacht a bhaineann lena dheimhniú gur eispéaras dearbhaithe agus saibhrithe a bhíonn acu. 
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Fáiltimíd freisin faoi na léargais atá le fáil ón dtuarascáil seo ar na dúshláin a bhaineann le hoideachas luathbhlianta
ardcháilíochta a sholáthar. Táimid ag tréimhse luath maidir lenár bhfís náisiúnta ina leith seo a fheidhmiú. Cuireann
an tuarascáil athbhreithnithe seo léargais ríthábhachtacha ar fáil, áfach, a bheidh mar bhonn eolais don obair a
bhíonn ag tarlú i gcónaí chun oideachas luathbhianta ardcháilíochta a sholáthar don uile dhuine. Bíonn sé mar
dhúshlán againn uile - tuismitheoirí, soláthróirí, cleachtóirí agus lucht déanta polasaí – comhpháirtíochtaí
comhordaithe, comhoibríocha a bhunú ionas gur féidir linn ár gcomhfhís don oideachas luathbhlianta ardcháilíochta
dár leanaí óga go léir a bhaint amach.

Is mian linn tréaslú le Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna ar fheidhmiú rathúil na samhla cigireachta
nua seo a chinntíonn go mbíonn an feabhsú go lárnach sa phróiseas don dearbhú cáilíochta. Táimid faoi chomaoin
ag na gairmeoirí luathbhlianta go léir agus ag ceannasaíocht agus bainistíocht na seirbhísí luathbhlianta as ucht na
gairmiúlachta atá léirithe acu agus iad ag glacadh leis an gclár cáilíochta atá á chothú ag an Roinn Leanaí agus
Gnóthaí Óige agus ag an Roinn Oideachais agus Scileanna. Is mian linn ár mbuíochas a chur in iúl freisin do na
foghlaimeoirí óga a bhfuil an sár-obair a bhaineann leo cuimsithe agus ceiliúrtha san athbhreithniú seo.

Mar fhocal scoir, is mian linn na deis a thapú agus an tuarascáil seo á fhoilsiú chun tiomantas ár Ranna don
chomhpháirtíocht go leanúnach eadrainn a athdheimhniú ar mhaithe leis an taithí luath-oideachas is fearr ar fad
a sholáthar dár saoránaigh óga go léir. 

Richard Bruton,
Aire Oideachais
agus Scileanna

Katherine
Zappone, Aire
Leanaí agus
Gnóthaí óige

Eanáir 2018
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aChoimRe FeiDhmeaCh
Tugann cigireacht dírithe ar Oideachas sna Luathbhlianta (COL) aird ar cháilíocht an tsoláthair oideachais i
suíomhanna luathbhlianta atá páirteach sa Chlár Cúram agus Oideachas na Luath-Óige (COLÓ). Cuireadh tús leis
an tsamhail chigireachta seo i 2016, tar éis do Chigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS), i 2015, í a
fhorbairt ar iarratas ón Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige agus ón Aire Oideachais agus Scileanna.

Sa tuarascáil seo tá fáil ar athbhreithniú ar shamhail COL tar éis bliain iomlán feidhme a chlúdaíonn an tréimhse
Aibreán 2016 go Meitheamh 2017 nuair a rinneadh 867 cigireachtaí. Cuirtear torthaí ilchodacha ón anailís ar
thuairiscí cigireachta, a d’ullmhaigh Cigireacht na ROS, ar fáil ina gclúdaítear na ceithre réimsí den chleachtas mar
atá leagtha amach sa Chreat Cáilíochta do COL1:

1. Cáilíocht an chomhthéacs chun tacú le foghlaim agus forbairt leanaí
2. Cáilíocht na bpróiseas chun tacú le foghlaim agus forbairt leanaí
3. Cáilíocht na n-eispéireas foghlama agus a bhfuil bainte amach leanaí
4. Cáilíocht na ceannasaíochta agus na bainistíochta don fhoghlaim

Chruthaigh an chéad bhliain feidhme de shamhail COL deis don ghrinntástáil sa chleachtas ar an gcreat cigireachta,
ar an gcontanam cáilíochta agus ar na prótacail agus na próisis feidhme a chuimsítear i samhail COL. Tá raon
aischothaithe, a bailíodh ón taithí ar COLanna a chur i bhfeidhm agus ón gcomhairliúchán níos leithne leis na
páirtithe leasmhara go léir in earnáil na luathbhlianta, mar bhonn eolais don athbhreithniú seo. Bhí an t-aischothú
luachmhar agus faisnéiseach agus léiríodh fáilte mhór  roimh chigireachtaí oideachas-dhírithe sna luathbhlianta.
Is léir freisin an tacú láidir d’ábharthacht agus d’éifeachtacht  shamhail COL. Cruthaíonn a leithéid deis anois chun
COL a leathnú chuig an raon iomlán seirbhísí luathbhlianta ina bhfuil an Clár COLÓ ar fáil. Cruthóidh sé seo deis
freisin do chigireachtaí leantacha sa bhliain seo chugainn; beidh léargas breise le fáil uathu seo ar thionchar COL. 

I mbeagán focal, d’éirigh leis an gCigireacht dírithe ar Oideachas sna Luathbhlianta: threisigh sí an tiomantas eispéiris
luachmhara, thaitneamhacha a sholáthar do gach leanbh óg chun tús an-mhaith a thabhairt dóibh agus iad ar a
dturas oideachasúil. Tá luach agus bailíocht bronnta ag an tsamhail ar ghairmiúlacht agus ar thiomantas oibrithe
na luathbhlianta; agus tá eolas láidir, údarach á sholáthar aici do thuismitheoirí agus do lucht déanta polasaí faoina
bhfuil bainte amach agus faoina bhfuil fós le déanamh chun luath-oideachas ardcháilíochta a sholáthar. 

D’eascair, ón aischothú ó phróiseas na cigireachta ar na seirbhísí luathbhlianta agus ó na próisis chomhairliúcháin
a tharla freisin ag deireadh na chéad bhliana d’fheidhmiú COL, roinnt ceisteanna maidir leis an gcomhthéacs ina
bhfuil an Clár COLÓ ag feidhmiú. Is léir ó thorthaí na cigireachta, cé go bhfuil a lán ábhair dóchais faoi nádúr an
chleachtais sna luathbhlianta, go bhfuil a lán oibre fós le déanamh chun acmhainn earnáil na luathbhlianta a
fhorbairt in Éirinn ionas gur féidir eispéiris luathbhlianta ardcháilíochta a sholáthar do leanaí ó 3 bliana d’aois go
dtí go gcláraíonn siad sa bhunscoil. Baineann an obair seo le: próisis náisiúnta don mheastóireacht agus don
mhonatóireacht in earnáil na luathbhlianta a chomhordú; cláir éifeachtacha in oideachas tosaigh agus leanúnach
a sholáthar don fhoireann sna seirbhísí luathbhlianta mar aon le tionscnaimh chun a gcoinníollacha oibre a
fheabhsú. Clúdaíonn sé freisin comhairle agus tacaíocht a fhorbairt chun creata cleachtais náisiúnta (Aistear and
Síolta) a fhorbairt agus nádúr, luach agus  tábhacht an oideachais luathbhlianta i seirbhísí luath-óige a chur in iúl
do thuismitheoirí, do bhunscoileanna agus don phobal i gcoitinne. Clár oibre dúshlánach é seo, ach beidh
gníomhaireachtaí éagsúla ón Roinn Oideachais agus Scileanna agus ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige  ag feidhmiú
chun dul i ngleic lena bhfuil le déanamh. 

Tá Cigireact na ROS tiomanta do leanúint ag obair i bpáirtnéireacht leis na príomhpháirtithe leasmhara go léir chun
lionsa leanbhlárnach, oideachasúil a dhíriú ar mheastóireacht ar an soláthar oideachais stát-mhaoinithe do na
luathbhlianta agus, dá réir sin, clár oibre na Roinne i leith na cáilíochta náisiúnta do chúram agus oideachas na
luath-óige a fhorbairt a chur chun cinn. 

1 An Roinn Oideachais agus Scileanna (2016), Treoir do Chigireachtaí dírithe ar Oideachas sna Luathbhlianta (COL) i Seirbhísí
Luathbhlianta atá Páirteach sa Chlár Cúram agus Oideachas na Luath-Óige (COLÓ), Creat Cáilíochta do Chigireachtaí dírithe ar Oideachas
sna Luathbhlianta i Suíomhanna Luathbhlianta atá Páirteach sa Chlár Cúram agus Oideachas na Luath-Óige (COLÓ).



8

1.1 CiGiReaCht DíRithe aR oiDeaChaS Sna LUathBhLianta 

Díríonn cigireacht ar Oideachas sna Luathbhlianta (COL) ar cháilíocht an tsoláthair oideachais i suíomhanna
luathbhlianta atá páirteach sa Chlár Cúram agus Oideachas na Luath-Óige (COLÓ). Is í Cigireacht na Roinne
Oideachais agus Scileanna (ROS) a rinne an tsamhail chigireachta a fhorbairt ar iarratas ón Aire Leanaí agus Gnóthaí
Óige agus ón Aire Oideachais agus Scileanna, i 2015, agus cuireadh tús leis i 2016. Cuireann an tuairisc i láthair
athbhreithniú ar shamhail COL tar éis bliain iomlán feidhme agus clúdaíonn sé an tréimhse Aibreán 2016 go
Meitheamh 2017, tréimhse ina ndearnadh 867 cigireachtaí. 

1.2 anaiLíS aR ChÉaD BhLiain FeiDhme CoL 

Cuireann an tuairisc na torthaí ilchodacha ón anailís ar thuairiscí cigireachta a d’ullmhaigh Cigireacht an ROS,
bunaithe ar na ceithre réimsí den chleachtas mar atá i gCreat COL (ROS, 2015), i láthair freisin. Rinneadh creat COL
a fhorbairt d’aon ghnó chun bonn a chur faoin tsamhail nua cigireachta do na seirbhísí Cúraim agus Oideachais
Luath-Óige (COLÓ) agus chun léargais a sholáthar ar na láidreachtaí agus ar na dúshláin i gcleachtas oideachais na
luathbhlianta go náisiúnta. Baineann an tuairisc leas as sonraí ó fhreagairtí suíomhanna luathbhlianta ar
chigireachtaí luathbhlianta, ó na torthaí a d’eascair ón gcomhairliúchán le raon leathan páirtithe leasmhara, agus
ó thaithí cigirí luathbhlianta. Eascraíonn conclúid sa tuairisc faoi ábharthacht agus éifeachtacht shamhail COL chun
cáilíocht an oideachais luath-óige i suíomhanna luathbhlianta a bhfuil an clár réamhscoile saor-oideachais COLÓ á
sholáthar acu a thacú agus a chothú. Cuirtear moltaí ar fáil faoi na bealaí ina bhféadfar tacú sa todhchaí le forbairtí
agus le feabhsuithe i gcáilíocht an oideachais luathbhlianta. 

1.3 an CLÁR CÚRam aGUS oiDeaChaS na LUath-ÓiGe (CoLÓ) 

Cuireann an Clár Cúram agus Oideachas na Luath-Óige (COLÓ) eispéaras réamhscoile saor in aisce ar fáil do leanaí
sula dtosaíonn siad sa bhunscoil. Chuir an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (RLGÓ) tús leis an scéim seo i 2010, do
leanaí a bhí  níos sine ná 3 bliana 2 mhí d’aois agus níos óige ná 4 bliana 7 mhí ar 01 Meán Fómhair sa bhliain
ábhartha réamhscoile. I mBuiséad 2016, cuireadh síneadh leis an gClár chun deis a thabhairt do leanaí 3 bliana
d’aois áit réamhscoile saor in aisce a fháil go dtí go dtosaíonn siad sa bhunscoil, ach uasteorainn aoise 5 bliana 6
mhí leis sin. Chuir sé seo infhéistíocht €85 milliún breise leis an gcaiteachas bliantúil €170 milliún a bhí curtha ar
fáil ag an Rialtas ar dtús. Is léir don RLGÓ agus don ROS an ríthábhacht a bhaineann le hoideachas luathóige
ardcháilíochta d’fhorbairt leanaí agus dá bhfoghlaim agus dá ndul chun cinn rathúil.

1.4 CoL i gComhthÉaCS na hinFheiStíoChta i bhFeaBhSÚ na CÁiLíoChta Don SoLÁthaR
LUathBhLianta 

Cuireadh tús leis an gCigireacht dírithe ar Oideachas na Luathbhlianta (COL) mar chomhlánú ar raon beart eile chun
tacú le feabhsú leanúnach na cáilíochta san oideachas luathbhlianta. Rinneadh na creata cleachtais náisiúnta don
oideachas luathbhlianta, Aistear agus Síolta, a bhí coimisiúnaithe ag an ROS, a fhorbairt idir 2002 agus 2009.
Cuireann Aistear (an creat curaclaim) agus Síolta (an creat cáilíochta) araon creat critéar agus treoirlínte soiléire ar
fáil mar bhonn d’fhorbairt acmhainne in earnáil na luathbhlianta. Tacaíonn na creata freisin le cleachtóirí eispéiris
luathbhlianta ardcháilíochta a sholáthar do leanaí idir 0-6 bliana d’aois in Éirinn beag beann ar an áit ina gcuirtear
an heispéiris foghlama ar fáil. 

Chruthaigh an tús a cuireadh, i 2010, leis an gClár Réamhscoile Saor in Aisce i gCúram agus Oideachas na Luath-
Óige (COLÓ), maoinithe ag an RLGÓ, comhthéacs uilíoch ina raibh ábharthacht ar leith ag baint leis na creata
cleachtais náisiúnta seo chun tacú leis an luath-oideachas ardcháilíochta. Ní fhéadfaí áfach, go dtí gur tharla buiséad
20142, acmhainní a chur ar fáil chun an raon beart ar a dtugtar Clár Oibre Náisiúnta Cáilíochta Luathbhlianta a
sholáthar. Cruthaigh an clár oibre seo acmhainní do raon beart ar a n-áirítear an t-athbhreithniú ar an gcóras
cigireachta reachtúil a bhí i bhfeidhm ag TUSLA, seirbhís tacaíochta ardcháilíochta a chruthú do na seirbhísí
luathbhlianta (dar teideal Better Start) agus bunú Learner Fund chun tacú le foireann na seirbhísí luathbhlianta a
bpróifíl cháilíochta a fheabhsú sula gcuirfí tús leis na rialúcháin reachtúla i mí na Nollag 2016. Rinneadh soláthar
2 https://www.dcya.gov.ie/viewdoc.asp?DocID=3019 rochtain ar 24 Samhain 2017

1. RÉamhRÁ, ComhthÉaCS aGUS CÚLRa
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ar an mbealach seo freisin ar bhearta don fhorbairt ghairmiúil leanúnach chun tacú le foirne luathbhlianta a
scileanna agus a n-eolas a uadhátú i réimsí lárnacha den chleachtas ar nós cosaint agus ionchuimsiú leanaí.  Bhí na
cigireachtaí oideachas-dhírithe (COL) mar ghné ríthábhachtach den chlár freisin. Tuigeadh ach go háirithe go
bhféadfadh an fócas ar cháilíocht an phróisis agus ar chigireacht chun feabhsaithe, dlúthchuid de shamhail COL,
acmhainn na seirbhísí agus na gcleachtóirí luathbhlianta a bhí páirteach sa chlár COLÓ, a fhorbairt, chun creata
Aistear agus Síolta a úsáid mar thaca leis na próisis féinmheastóireachta agus athbhreithnithe a bhaineann go dlúth
le feabhsú na cáilíochta sa chleachtas.

2.1 CUSPÓiR CoL

Cuireadh tús le clár COL chun tuiscint a fháil ar nádúr, ar raon agus ar oiriúnacht na n-eispéaras oideachas
luathbhlianta ag leanaí atá páirteach i gClár COLÓ agus chun cur leis an acmhainn tógála ar chleachtas
luathoideachas ardcháilíochta a sholáthar. 

Tá roinnt prionsabal mar bhonn taca ag samhail COL, ar a n-áirítear:

n Tréimhse shuntasach agus ar leith is ea na luathbhlianta ar chóir í a chothú, meas a léiriú uirthi agus tacú léi ina
ceart féin 

n Cuireann taithí oideachais ardcháilíochta sna luathbhlianta go suntasach le rath na foghlama ar feadh an tsaoil

n Ba chóir tacú le leas agus forbairt oideachais iomlán leanaí na luathbhlianta de réir a riachtanas 

n Tá ról lárnach ag an gcleachtóir i suíomhanna an luathoideachais

n Ba chóir go mbeadh leanaí gníomhach ina bhfoghlaim agus ina bhforbairt féin agus go gcuirfí ar a gcumas a
bpoitéinseal a bhaint amach mar fhoghlaimeoirí cumasacha, muiníneacha trí idirghníomhaíochtaí ardcháilíochta
a bheith acu sa timpeallacht agus leis na cleachtóirí luath-óige

n Baineann treisí, riachtanais, tuairimí agus leas leanaí go dlúth leis an luathoideachas a chuirtear ar fáil dóibh

n Baineann an súgradh go dlúth le foghlaim agus le forbairt leanaí óga

n Tá taithí agus scéal faoi leith ag gach leanbh. Tugtar aitheantas don leanbh mar dhuine aonair agus mar bhall
de chlann agus de phobal níos leithne 

n Aithnítear, agus tacaítear le, ról na dtuismitheoirí mar bhunoideachasóirí 

n Cuireann cigireachtaí oideachas-dhírithe na tosca comhthéacs a bhaineann le COLÓ san áireamh, ina measc
aon chúinsí socheacnamaíocha

n Cothaítear forbairt leanúnach na cáilíochta trí idirphlé comhghairmiúil idir chleachtóirí i suíomhanna
luathbhlianta agus chigirí luathbhlianta na ROS 

n Déantar cigireachtaí oideachas-dhírithe de réir an Chóid Chleachtais do Chigireacht (ROS 2015) 3.

Bhí sé mar phríomhchuspóir ag Cigireacht na ROS samhail COL a fhorbairt bunaithe ar thaighde ar an oideachas
luathbhlianta agus i gcomhpháirt le cleachtóirí, soláthróirí agus saineolaithe luathbhlianta. 

3 An Roinn Oideachais agsu Scileanna (Meán Fómhair 2015), Cód Cleachtais don Chigireacht.

2. nÁDÚR aGUS CUSPÓiR na CiGiReaChta DíRithe aR
oiDeaChaS Sna LUathBhLianta 
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2.2 an FhoRBaiRt aR ChReat CoL

Idir 2013 agus 2015, rinne Cigireacht na ROS taighde forleathan ar bharrchleachtas in oideachas agus cúram
luathbhlianta agus bhí tionchar aige seo ar chreat COL a fhorbairt. Rinneadh dréachtchreat cigireachta a fhorbairt
agus rinneadh próiseas cigireachta a dhearadh. 

Chuaigh creat na cigireachta i ngleic leis na ceithre réimsí seo a leanas den chleachtas:

Cuireadh le gach ceann de na réimsí seo chun 20 toradh foghlama a chlúdach (féach Aguisín 1) mar aon le sraith
‘comharthaí don chleachtas’ a fhorbairt chun cuidiú leis na cigirí agus na cleachtóirí araon teacht ar chomhthuiscint
faoin tslí inar féidir na torthaí seo a aithint agus a mheas. Níl na  ‘comharthaí’ seo uileghabhálach ná eisiach agus
go luath sa tréimhse comhairliúcháin ar ábhar an chreata bhíothas den tuairim go mb’fhéidir go gcuirfí leo seo de
réir mar a bheifí ag dul i dtaithí ar fheidhmiú chreat na cigireachta.

Rinneadh mionchuir síos freisin ar fheidhmiú an chreata cigireachta sa chleachtas sa Treoir don Chigireacht dírithe
ar Oideachas sna Luathbhlianta (COL) i Suímh Luathbhlianta a ghlacann páirt sa Chlár um Chúram agus
Oideachas na Luath-Óige (COLÓ)4. Bhain na próisis seo leas as an taithí a bhí go forleathan ag Cigireacht na ROS
go hiomlán agus in Aonad Pholasaí Luathoideachais na Roinne Oideachais agus Scileanna, ar chigireacht chun
feabhais i scoileanna agus i suíomhanna oideachais eile. 

4 An Roinn Oideachais agus Scileanna (2016).

RÉIMSE 1

Cáilíocht na n-eispéaras 
foghlama agus a bhfuil 
bainte amach ag leanaí

RÉIMSE 2

RÉIMSE 3 RÉIMSE 4
Cáilíocht na 
bainis ochta agus na 
ceannasaíochta don 

oghlaim

Cáilíocht an 
chomhthéacs chun tacú 
le foghlaim agus le 
forbairt leanaí

Cáilíocht na bpróiseas a 
thacaíonn le foghlaim 
agus le forbairt leanaí
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3. FeiDhmiÚ

3.1 eaRCÚ aGUS tRiaiL-ChiGiReaCht

Ag deireadh na bliana 2015 rinneadh foireann naonúr cigirí luathbhlianta a earcú ó chleachtóirí in earnáil na
luathbhlianta a raibh taithí agus ardscileanna acu .5 Mar fhorlíonadh ar an bhfoireann seo bhí roinnt cigirí bunleibhéil
ón ROS a raibh saineolas agus taithí acu ar an oideachas luathbhlianta.

Chun ábharthacht agus éifeachtacht an tsamhail a bhí beartaithe do COL a thriail, rinneadh cigireachtaí trialacha i
55 suíomhanna luathbhlianta idir Nollaig 2015 agus Márta 2016. Roghnaíodh na seirbhísí don tréimhse trialach
seo ó mhóriomlán 300 seirbhís a aithníodh bunaithe ar scaipeadh thíreolaíoch, ar mhéid agus ar chleachtas
curaclaim na suíomhanna. Nuair a bhí an triail déanta tionóladh próiseas fairsing comhairliúcháin le hearnáil na
luathbhlianta. Thosaigh sé seo sular críochnaíodh an creat cigireachta a bhí le húsáid sna cigireachtaí trialacha agus
lean an próiseas ar aghaidh le linn, agus i ndiaidh, tréimhse na gcigireachtaí trialacha.Tá na mionsonraí agus na
torthaí a bhaineann leis an bpróiseas comhairliúcháin seo ar fáil i dtuarascáil foilsithe6.  Mar thoradh ar na
cigireachtaí trialacha agus an comhairliúchán a lean ina dhiaidh sin, rinneadh roinnt leasaithe ar shamhail COL. Ba
é an leasú ba mhó a tharla ná gur cuireadh tús le tréimhse réamhfhógartha.  Cé go raibh sé i gceist ar dtús nach
dtabharfaí fógra faoi COLanna, tarlaíonn anois, mar ghnáthnós, go mbeidh réamhfhógra le fáil ag suíomh
luathbhlianta, fógra 48 uaire an chloig de ghnáth.  In ainneoin an athraithe seo, choimeád Cigireacht na ROS an
ceart COLanna a dhéanamh gan réamhfhógra i gcásanna áirithe nuair a shíleann an Chigireacht gur gá cigireacht
gan réamhfhógra a dhéanamh.7 Is féidir samhail dheiridh COL a athbhreithniú i Leabhrán Treorach COL.

3.2 FeiDhmiÚ FoiRmeÁLta

Cuireadh tús le rollú amach foirmeálta COL ar 14 Aibreán 2016. Sa chéad bhliain den lán-fheidhmiú (go 07 Aibreán
2017) rinneadh os cionn 650 cigireacht i raon ilchineálach suíomhanna luathbhlianta go náisiúnta.  Cuireadh
leithdháileadh acmhainne breise ar fáil do Chigireacht na ROS i mBuiséad 2017 chun cigirí luathbhlianta breise a
earcú idir Samhain 2016 agus Eanáir 2017. 

Is é móriomlán na seirbhísí luathbhlianta a bhí incháilithe do COL i 2015/16 ná 4178 agus i 2016/17 ná 4,2268.
Rinneadh 867 COL go deireadh mhí an Mheithimh 2017, agus ciallaíonn sé seo go raibh COL ag thart ag 20% de na
seirbhísí COL incháilithe sa chéad tréimhse feidhme. 

Figiúr 1: Dáileadh Tíreolaíoch na gCigireachtaí

5 Is í an cháilíocht atá riachtanach do chigire luathbhlianta ná céim onóracha sa chúram agus oideachas luathóige. Tá  
íosmhéid de chúig bliana taithí phraiticiúil sna luathbhlianta riachtanach freisin.

6 An Roinn Oideachais agus Scileanna (2017) Cigireachtaí Oideachas-dhírithe Luathbhlianta i Suíomhanna Luathbhlianta atá páirteach sa
Chlár Cúram agus Oideachas na Luath-Óige (COLÓ): Tuarascáil ar Phróiseas Comhairliúcháin Náisiúnta.

7 Coimeádann Cigireacht na ROS an ceart cigireachtaí gan réamhfhógra a dhéanamh má éilíonn na cúinsí a leithéid.
8 Cumarsáid RLGÓ. Bealtaine 2017.

An Dáileadh Náisiúnta ar COL
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Tharla cigireachtaí i ngach contae sa tír. Tugadh fógra 48 uaire an chloig ar aon COL a rinneadh sa tréimhse sin.
Tharla i ndá chás gur cuireadh an chigireacht ar ceal nó go ndearnadh í a athsceidealú i ngeall ar chúinsí nach
rabhthas ag súil leo. Tharla gach cigireacht, nach mór, mar a bhí ar an sceideal agus pleanáilte.

D’éirigh go han-mhaith leis an gcomhordú ar ghníomhaíochtaí cigireachta idir Chigireacht Luathbhlianta na ROS
agus Chigireacht Luathbhlianta TUSLA. Tá prótacail ar fáil lena dheimhniú, a mhéid agus is féidir, nach dtrasnóidh
cigireachtaí na ROS agus TUSLA ar a chéile. 

3.3 ComhthÉaCS aGUS PRÓiSiS na CiGiReaChta 

Rinneadh na cigireachtaí COL go léir i suíomhanna réamhscoile aonair, go príomha, i seirbhís luathbhlianta. Má bhí
níos mó ná aon seisiún réamhscoile amháin sa tseirbhís roghnaíodh an seisiún don chigireacht faoi dhiscréid an
chigire i gcomhairle le húinéir/bainisteoir na seirbhíse, de ghnáth. Leanadh na próisis mar atá i dTreoir COL do nós
imeachta na cigireachta ina raibh réamhchruinniú gairid sular tharla an phríomhbhreathnóireacht agus an
ghníomhaíocht a bhain le fianaise a bhailiú sa seisiún réamhscoile, agus críochnaíodh le cruinniú don aischothú
iar-mheastóireachta ina raibh pé baill foirne a bhí ar fáil i láthair. Rinneadh na ráitis mheastóireachta agus na rátaí
a roinnt le gach duine a bhí i láthair ag na cruinnithe aischothaithe agus bhí deis eolas breise, bainteach leis an
mheastóireacht, a roinnt agus a phlé.

3.4 FoiLSiÚ thUaiRiSCí CoL  

Cuireadh dréacht scríofa de thuairisc na cigireachta chuig úinéir/bainisteoir gach seirbhíse laistigh de
mheántréimhse 90 lá. Tugadh deis don tseirbhís ansin aon earráidí fíriciúla sa tuairisc a cheartú sula ndearnadh
leagan deiridh den tuairisc a eisiúint do fhreagairt na seirbhíse. Nuair a bhí an tréimhse deich lá don fhreagairt ón
tseirbhís thart, foilsíodh an tuairisc dheiridh ar láithreán gréasáin na ROS le nasc go láithreán gréasáin na RLGÓ.
Má cuireadh freagairt isteach ón tseirbhís, foilsíodh é seo leis an tuairisc dheiridh. As móriomlán 514 tuairiscí, a
foilsíodh go deireadh mhí an Mheithimh 2017, chuir 18.5% de na suíomhanna freagairt ar fáil. 

3.5. DeaRBhÚ CÁiLíoChta Do CoL

Tá Cigireacht na ROS tiomanta do cháilíocht an-ard a dheimhniú ina próisis chigireachta i ngach cineál suíomh
oideachais – luathbhlianta, bunleibhéal, iar-bhunleibhéal agus lárionaid oideachais. Is í an mhórsprioc ina leith seo
ná an úsáid ar mheicníochtaí dearbhaithe cáilíochta in obair chigireachta a leabú lena dheimhniú go sroicheann
na meastóireachtaí na hardchaighdeáin mar atá sa Chód Cleachtais don Chigireacht9. Tá raon nósanna imeachta
agus riachtanais ann lena dheimhniú go mbíonn na cigireachtaí ar chaighdeán an-ard. Ina measc tá: 

n An riachtanas go gcloífeadh cigirí le cód cleachtais ina gcuid oibre10: Tá ceithre mhórphrionsabal sa Chód ina
ndéantar freastal ar na caighdeáin a bhíonn mar bhonn eolais, mar threoir agus mar rialú ag obair na Cigireachta:

- Fócas ar na foghlaimeoirí

- Forbairt agus feabhsú

- Páirteachas measúil

- Freagracht agus cuntasacht

n Creata cáilíochta11 a úsáideann cigirí chun fianaise a bhailiú agus chun machnamh a dhéanamh sula ndéanann
siad a mbreithmheastóireachtaí. Cé go mbaineann na cigirí úsáid sholúbtha  as na creata mar bhonn eolais dá
gcuid oibre nuair a bhíonn siad ag monatóireacht agus ag tuairisciú ar an gcáilíocht i scoileanna agus i
suíomhanna luathbhlianta, tacaíonn na creata mar sin féin le comhsheasmhacht sna meastóireachtaí 

n Miontreoir foilsithe ar na nósanna imeachta do gach samhail chigireachta

n Clár tosaigh don fhorbairt ghairmiúil do chigirí 

n Forbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) na gcigirí maidir le gnóthaí cigireachta

9 An Roinn Oideachais agus Scileanna (2015), Cód Cleachtais don Chigireacht.
10 Ibid.
11 Creat Cáilíochta do Chigireachtaí dírithe ar Oideachas i Suíomhanna Luathbhlianta atá Páirteach sa Chlár Cúram agus Oideachas na
Luath-Óige (COLÓ) (2016); Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016: Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna; Ag Breathnú ar an Scoil Againne
2016: Creat Cáilíochta d’Iar-Bhunscoileanna.
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n Meastóireacht go leanúnach ag an gCigireacht ar a nósanna imeachta agus a bprótacal ar mhaithe le cleachtas
na cigireachta a fheabhsú agus a uasdátú go rialta

n Tuairimí na bpáirtithe leasmhara (múinteoirí, príomhoidí, boird) a fháil faoi chigireachtaí scoile trí cheistneoirí
iarmheastóireachta (bunleibhéal agus iar-bhunleibhéal)

n Nós imeachta eagarthóireachta agus glanta do gach tuairisc chigireacht foilsithe

n Nós imeachta d’athbhreithniú cigireachta12 ina bhfuil próiseas cothrom agus trédhearcach chun ábhair imní a
ardaítear faoi chigireachtaí a fhiosrú

Rinneadh na nósanna imeachta seo a leanúint le forbairt agus feidhmiú COL i ngach seirbhís luathbhlianta, lasmuigh
de na ceistneoirí iar-mheastóireachta. Cuirfear tús leis an ngníomhaíocht seo nuair a bhíonn samhail COL
athbhreithnithe agus críochnaithe. Rinneadh na nósanna imeachta eile a athbhreithniú nuair a bhí comhairliúchán
ar bun faoi shuíomhanna luathbhlianta a raibh COL acu ag am éigin go deireadh mhí an Mheithimh 2017. Cuireadh
ceistneoir ar líne ar fáil i 2017 do na seirbhísí go léir a raibh COL acu, chun aischothú ar a gcuid eispéaras a sholáthar.
Thug an suirbhé deis freisin do na páirtithe leasmhara nach raibh COL acu, ach a léigh tuairiscí COL, dearcthaí a
léiriú. Tá fáil i gcuid a cúig den tuarascáil seo ar na torthaí a d’eascair ón gcomhairliúchán.

Sa chuid seo déantar iniúchadh ar na torthaí ilchodacha ón gcéad bhliain den Chigireacht dírithe  ar Oideachas
Luathbhlianta (COL) trí anailís a dhéanamh ar na ráitis mheastóireachta agus ar na gníomhaíochtaí atá molta mar
atá i dtuairiscí na cigireachta a foilsíodh idir Aibreán 2016 agus Meitheamh 2017. Cuirtear na sonraí i láthair i bhfoirm
insinte mar seo a leanas:

1. Déantar cuir síos ar dtús ar an anailís ar na ráitis mheastóireachta agus ar na gníomhartha a moladh sna tuairiscí
cigireachta i dtéarmaí na léargais a chuireann siad ar fáil faoi na láidreachtaí agus na dúshláin a bhaineann le
cleachtas oideachais na luathbhlianta. 

2. Leanann ón bplé liosta de na gníomhartha is minicí a moladh i dtuairiscí COL.

4.1 ComhthÉaCS na SonRaí

Ba chóir a bheith sách airdeallach nuair a bhíonn na torthaí atá curtha i láthair sna tuairiscí cigireachta, a foilsíodh
go deireadh mhí an Mheithimh 2017, á dtuiscint. Samhail mheastóireachta nua amach is amach atá sa Chigireacht
dírithe ar Oideachas na Luathbhlianta (COL) d’earnáil na luathbhlianta in Éirinn agus cé go bhfuil na torthaí sa tuairisc
seo bunaithe ar shampla bailí de thuairiscí meastóireachta, tá feidhmiú shamhail COL ag pointe an-luath ar fad. Dá
bhrí sin, is gá roinnt tosca ábhartha a chur san áireamh sula ndéantar aon tátal níos leithne ná aon chonchlúid
ghinearálta a dheimhniú.

n Tharla a lán de na meastóireachtaí sa chéad tréimse de COL i suíomhanna a d’fhreagair don ghlaoch ar ‘léirithe
spéise’ chun páirt a ghlacadh i samhail COL a thriail. D’fhéadfadh go raibh na ‘luathghlacóirí’ ar an gcóras nua
cigireachta níos ullmhaithe chun caighdeáin an chreata cáilíochta a shásamh agus, dá réir sin, d’fhéadfadh na
torthaí a d’eascair ó na suíomhanna seo a bheith claonta go dearfach ar chontanam na cáilíochta.

n Cé go gcloítear i ngach tuairisc chigireachta le sraith caighdeán, prionsabal agus nósanna imeachta comónta,
cuirtear san áireamh mar sin féin comhthéacs uathúil agus aonair an tsuímh luathbhlianta. Déantar, ar aon dul
leis seo, saindhearadh ar na gníomhartha a mholtar ionas go mbíonn siad barántúil agus go bhfreagraíonn siad
do riachtanais gach seirbhíse ar leith. 

n Cur chuige don mheastóireacht atá sa chigireacht chun feabhsaithe ina mbaineann an cuspóir uileghabhálach
ní hamháin le freagracht ach le spreagadh chun feabhsaithe cáilíochta breise sa chleachtas. Chun an sprioc seo
a bhaint amach, tá se tábhactach go gcuirtear na torthaí a bhaineann le haon COL i láthair ar bhealach a
dheimhníonn go mbíonn na cleachtóirí i ngach suíomh gafa, cumhachtaithe agus spreagtha chun leanúint ar
aghaidh leis an infheistiú i bhfeabhsú na cáilíochta ina soláthar agus ina gcleachtas féin. Ciallaíonn sé seo go
mbeidh ar chigirí rogha a dhéanamh go minic maidir leis na gníomhartha a dtabharfaidh siad tús áite dóibh agus
iad ag cur moltaí chun cinn do sheirbhísí ionas go mbíonn cleachtóirí spreagtha agus tacaithe chun tabhairt faoi
na gníomhartha chun feabhsaithe. De réir mar a mhéadaíonn acmhainn ghairmiúil na suíomhanna, tiocfaidh
athrú freisin ar an dúshlán a bheidh ag teacht ón gcigireacht mar thoradh ar na riachtanais a aithnítear agus an
cumas a bheidh á fhorbairt i measc na foirne sna suíomhanna. Ag luathphointe seo na feidhme, táthar sách
airdeallach faoi na gníomhartha atá á moladh agus beidh léiriú air seo le fáil sna torthaí.

12 An Roinn Oideachais agus Scileanna, Nós Imeachta Athbhreithnithe do Chigireachtaí ar Scoileanna agus ar Mhúinteoirí faoi Alt 13(9)
den Acht Oideachais 1998.

4. toRthaí iLChoDaCha Ón GCiGiReaCht
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4.2 aChoimRe na dtoRthaí, De RÉiR RÉimSe, aR ChReat CÁiLioChta CoL13

Foilsítear gach tuairisc COL i bhformáid chaighdeánach (féach Aguisín 3 don teimpléad). Faoi gach réimse cáilíochta,
cuirtear an tseirbhís luathbhlianta i láthair agus baineann ráistis shoiléire meastóireachta leis na torthaí atá i gcreat
cáilíochta na Cigireachta (féach Aguisín 4 do na ráitis torthaí). Tugtar léargas freisin ar an rátáil cháilíochta do gach
réimse agus, ag brath ar leibhéal na cáilíochta, moltar gníomhartha chun tacú leis an tseirbhís nuair a bhíonn
pleanáil ar bun sa todhchaí chun an cháilíocht a fheabhsú. 

San insint seo cuirtear i láthair na torthaí ilchodacha ón anailís ar na ráitis mheastóireachta agus ó na gníomhartha
a mholtar i dtuairiscí COL a rinneadh go deireadh mhí an Mheithimh 2017. Tá an anailís léirithe faoi na ceithre
réimsí cleachtais mar atá i gCreat COL. 

RÉimSe 1: CÁILÍOCHT AN CHOMHTHÉACS CHUN TACÚ LE FOGHLAIM AGUS LE FORBAIRT LEANAÍ 

Láidreachtaí

Léiríonn an réimse cleachtais seo an leibhéal torthaí dearfacha is seasta. I mbeagnach gach seirbhís luathbhlianta
ina ndearnadh cigireacht, ba léir timpeallachtaí a bhí sábháilte, teolaí agus fáilteach inar cuireadh raon saibhir
d’eispéiris foghlama mhealltacha ar fáil do na leanaí. Ba léir fianaise láidir ar chaidrimh dhearfacha  idir na foirne
sna seirbhísí agus na leanaí agus a dteaghlach. Seans nach aon ábhar iontais a leithéid toisc bonn reachtúil a bheith
faoi chomhthéacs an chleachtais ó 1997 i leith. 

Dúshláin

Tá dúshláin fós sa réimse cleachtais seo, go háirithe maidir le deiseanna foghlama luachmhara a chruthú sna
timpeallachtaí lasmuigh. Mar aon leis sin, d’fhéadfaí tacú le leanaí chun tuiscint a fhorbairt ar a bhféiniúlacht agus
ar a muintearas trí leas a bhaint as raon straitéisí a chinnteoidh go mbíonn lán-ionadaíocht ag gach leanbh agus ag
gach teaghlach sa tseirbhís. 

RÉimSe 2: CÁILÍOCHT NA bPRÓISEAS A THACAÍONN LE FOGHLAIM AGUS LE FORBAIRT LEANAÍ

Láidreachtaí

Nuair a breathnaíodh torthaí dearfacha maidir leis an réimse seo den chleachtas tugadh faoi deara, go hiondúil,
go raibh comhtháiteacht láidir idir forbairt churaclaim agus an bhreathnóireacht agus an tuiscint ar réimsí spéise
agus ar riachtanais na leanaí. Áirítear i measc na samplaí inmholta: straitéisí a úsáideadh don ghafacht go rialta le
tuismitheoirí agus le teaghaigh chun ábharthacht na pleanála don fhoghlaim a chinntiú; eispéiris luachmhara teanga
a cuireadh ar fáil a léiríonn meas ar an máthairtheanga agus ar an dara teanga a bhí ag teacht chun cinn; an soláthar
ar eispéiris fhoghlama spraíúla, taiscéalaíocha a chothaíonn úsáid scileanna matamaiticiúla agus eolaíocha na
leanaí, mar shampla, dianseasmhacht agus réiteach fadhbanna. 

Dúshláin

Is sa réimse cleachtais seo a bhí an leibhéal cleachtais is mó nach raibh ró-shasúil. Is ábhar suntais é go bhfuil líon
ard suíomhanna a bhaineann leis an gcatagóir ‘maith’ agus is é an cur síos atá ar an gcaighdeán seo ná ‘…éifeachtach
ag tabhairt faoi riachtanais na leanaí ach le gnéithe de le forbairt fós’.  Aithníodh dúshláin thar gach raon den
chleachtas oideachasúil a bhí ag tarlú sna suíomhanna luathbhlianta ar nós a mhéid ina raibh Aistear (Creat
Curaclaim na Luathbhlianta) mar bhonn ag curaclaim agus ag cláir foghlama; an tslí ina ndéantar straitéis agus
próisis fhoghlama a mheas; an tslí ina n-úsáidtear measúnú chun foghlama mar bhonn eolais do na chéad
chéimeanna eile i bhfoghlaim na leanaí; agus na straitéisí oideolaíocha a bhíonn in úsáid ag cleachtóirí luathbhlianta
chun foghlaim na leanaí a thacú agus a shíneadh.14

13 Féach na sonraí san Aguisín.
14 An Roinn Oideachais agus Scileanna (2016), Treoir do Chigireachtaí dírithe ar Oideachas sna Luathbhlianta i Suíomhanna Luathbhlianta
atá Páirteach sa Chlár Cúram agus Oideachas na Luath-Óige (COLÓ),  lgh. 12-15.
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RÉimSe 3: CÁILÍOCHT EISPÉIRIS AGUS GHNÓTHACHTÁLACHA LEANAÍ

Láidreachtaí

I Réimse 3, go huathúil, díríonn creat COL aird rímhór ar eispéiris agus ar ghnóthachtálacha leanaí i suíomhanna
luathbhlianta. Tagann an fhianaise a thacaíonn leis na ráitis mheastóireachta agus na rátaí meastóireachta sa réimse
seo ón ngrinnbhreathnóireacht ar leanaí agus ar a bpróiseas agus a dtorthaí oibre. Tugann formhór na dtuairiscí le
fios go bhfuil leibhéal sásúil cleachtais sa réimse seo. Is léir go bhfuil leanaí ag baint taitnimh as na heispéiris
luathbhlianta a bhíonn acu, go bhfuil cairdis bunaithe acu, agus go bhfuil deiseanna á sholáthar dóibh agus chun
ciall a bhaint as an domhain mórthimpeall orthu. 

Dúshláin

Tá comhghaol láidir idir an mheastóireacht ar chleachtas sa réimse seo agus a bhfuil tugtha faoi deara i Réimse 2
thuas. Go minic, baineann na dúshláin a léirítear i gcáilíocht eispéiris agus ghnóthachtálacha leanaí leis an raon
eispéaras foghlama teoranta a bhíonn ar fáil agus leis na straitéis teagaisc agus foghlama a bhíonn in úsáid ag
cleachtóirí. Mar shampla, bíonn sé deacair ar an gcuid is mó de na cleachtóirí an chothromaíocht a bhaint amach
idir na gníomhaíochtaí a bhíonn tosaithe agus treoraithe ag an duine fásta agus na gníomhaíochtaí a bhíonn tosaithe
ag na leanaí. Cuireann na gníomhaíochtaí a bhíonn ró-threoraithe ag daoine fásta bac ar leanaí roghanna a
dhéanamh, a bheith cruthaitheach agus scileanna sóisialta tábhachtacha a fhoglaim ar nós scil an fhéinrialaithe.
Mar aon leis sin, d’fhéadfadh frustrachas nó leadrán a bheith ann do leanaí muna ndéanann an duine fásta
idighabháil sciliúil chun foghlaim na leanaí a scaflú.  

RÉimSe 4 – CÁILÍOCHT NA BAINISTÍOCHTA AGUS NA CEANNASAÍOCHTA DON FHOGHLAIM

Láidreachtaí

Díríonn ráitis na dtorthaí sa réimse seo ar phróisis a thacaíonn le dea-chumarsáid sna suíomhanna mar aon le
teagmhálacha seachtracha, timthriallta athbhreithnithe, pleanáil agus meastóireacht agus an chomhpháirtíocht le
teaghlaigh agus le gairmeoirí eile. Clúdaíonn na samplaí dearfacha den chleachtas an soláthar tréan eagraíochtúil
chun an fhoireann a thacú agus a mhaoirsiú le páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí forbartha leanúnacha ar nós na
féinmheastóireachta agus an athbhreithnithe. Tugadh ceannaireacht spreagthach faoi deara i roinnt suíomhanna
agus bíonn a leithéid soiléir ó na himeachtaí archaighdeáin ar nós athbhreithnithe eagraíochtúla a tharlaíonn go
leanúnach, athmhachnamh gairmiúil, teagmhálacha leis an bpobal níos leithne agus le gairmeoirí eile, agus
comhpháirtíochtaí nithiúla, torthúla le tuismitheoirí. 

Dúshláin

Mar a bhí i Réimse 2, bhí líon níos mó de na leibhéil mheastóireachta ‘cuíosach’ seachas ‘go maith’ don réimse
seo.  I bhformhór na seirbhísí ní raibh dóthain forbartha ar na próisis chun tacú le hatbhreithniú an chleachtais
agus ní raibh an fhoireann go léir páirteach. Ba mhinic an chomhpháirtíocht le tuismitheoirí ag leibhéal íseal agus
ba bheag fianaise ar aon teagmháil lasmuigh d’imeachtaí ceiliúrtha. Ní raibh aon chaidrimh bunaithe leis na
bunscoileanna nó ní raibh na caidrimh ag feidhmiú go héifeachtach chun tacú le leanaí a aistriú chun na bunscoile.
Ina lán seirbhísí bhain dúshláin freisin le coinníollacha oibre na foirne a chuir bac orthu páirt a ghlacadh i
ngníomhaíochtaí gairmiúla cosúil le pleanáil agus meastóireacht.
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4.3 anaiLíS aR na GníomhaRtha a moLaDh

Tá raidhse breathnóireachta agus anailíse faoin gcleachtas a tharlaíonn i ngach seirbhís luathbhlianta ar fáil i ngach
tuairisc COL a fhoilsítear. Is féidir na tuairiscí foilsithe go léir a aimsiú ar láithrean gréasáin na ROS ag an seoladh
seo: https://www.education.ie/en/Publications/Inspection-Reports-Publications/Early-Years-Education-Reports/ .
Léiríonn an anailís ar na gníomhartha go léir a mholtar faoi gach ceann de cheithre réimsí an chleachtais ó Chreat
COL, mar atá pléite thuas, réimsí inar féidir feabhsuithe a chur i bhfeidhm ar an soláthar luathbhlianta. 

RÉimSe 1 – CÁILÍOCHT AN CHOMHTHÉACS CHUN TACÚ LE FOGHLAIM AGUS LE FORBAIRT LEANAÍ

I measc  na ngnéithe den chleachtas ba mhinicí a rinne na cigirí moltaí fúthu bhí siad seo a leanas: 

n An gá le clár gníomhaíochtaí cothromaithe a sholáthar a d’fhéadfaí a léiriú (amharcléiriú) do leanaí agus dá
dteaghlach.  

n An gá le straitéisí a dheimhniú chun tacú le leanaí agus iad ag athrú ó ghníomhaíocht amháin go
gníomhaíocht eile i ngnáthaimh an lae. 

n Méadú ar idirghabhálacha tacúla dearfacha  a léiríonn meas ar ghníomhú na leanaí

n Leanaí a dháileadh ar dhuine fásta suntasach amháin a bhfuil príomhchúram air/uirthi eispéiris agus dul chun
cinn an linbh a mhonatóireacht, a phleanáil agus a athbhreithniú sa tseirbhís ( cur chuige an phríomhdhuine)

n A dheimhniú go mbíonn ionadaíocht léir agus praiticiúl sa timpeallacht fhoghlama ag pobal ilchineálach
leanaí, foirne agus teaghlach. 

n A dheimhniú go mbíonn am béilí taitneamhach agus go dtacaítear he heispéiris foghlama sóisialta na leanaí.

RÉimSe 2 – CÁILÍOCHT NA bPRÓISEAS A THACAÍONN LE FOGHLAIM AGUS LE FORBAIRT LEANAÍ

I measc  na ngnéithe den chleachtas ba mhinicí a rinne na cigirí moltaí fúthu bhí siad seo a leanas: 

n Pleanáil agus athbhreithniú curaclaim – a chlúdaíonn téamaí Aistear, réimsí spéise leanaí, ceachtannna ón
bhfeidhmiú

n Foghlaim leanaí a mheas – breathnóireacht a úsáid

n An timpeallacht lasmuigh agus laistigh a fheabhsú chun acmhainní agus eispéiris níos nádúrtha agus níos
oscailte a chur ar fáil do leanaí

n Cothromaíocht níos fearr a sholáthar idir ghníomhaíocht treoraithe ag duine fásta agus treoraithe ag an
leanbh féin 

n Cruthaitheacht a chothú – mar shampla, laghdú ar an úsáid a bhaintear as lámhleabhair agus as teimpléid.

RÉimSe 3 – CÁILÍOCHT NA n-EISPÉARAS FOGHLAMA AGUS A BHFUIL BAINTE AMACH AG LEANAÍ

I measc na ngnéithe den chleachtas ba mhinicí a rinne na cigirí moltaí fúthu bhí siad seo a leanas: 

n A dheimhniú do dtugtar leiriú ar chúlraí inchineálacha na leanaí, na dteaghlach agus an phobail níos leithne
ina bhfuil an tseirbhís ag feidhmiú sa timpeallacht agus sa chlár atá á ofráil sa tseirbhís. 

n Gníomhaíochtaí struchtúrtha agus treoracha sa tseirbhís atá thar a bheith foirmeálta a laghdú agus eispéiris
níos oscailte, níos dúshlánaí agus níos cruthaitheach a sholáthar a thacóidh leis an bhforbairt ar raon níos
leithne de phríomh-mheonta foghlama leanaí

n Deiseanna breise a sholáthar do leanaí chun machnamh a dhéanamh ar a bhfoghlaim féin

n Tacú le forbairt teanga – mar shampla, Béarla mar theanga breise (BTB), teanga labhartha, teanga na
matamaitice

n Meonta foghlama dearfacha a chothú -  réiteach fadhbanna, ionbhá, teacht aniar.
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RÉimSe 4 -   CÁILÍOCHT NA BAINISTÍOCHTA AGUS NA CEANNASAÍOCHTA DON FHOGHLAIM

I measc na ngnéithe den chleachtas ba mhinicí a rinne na cigirí moltaí fúthu bhí siad seo a leanas: 

n An fhorbairt ar chleachtais fhéinmheastóireachta/mheastóireacht seirbhíse a chothú agus a thacú

n Am agus acmhainní a sholáthar chun deis a thabhairt don fhoireann páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí
gairmiúla, mar shampla, an fhoireann a bheith ag obair i gcomhpháirt le chéile, agus an fhoireann a
thacú agus a mhaoiniú 

n Straitéisí coincréiteacha a fhorbairt le tuismitheoirí chun páirtnéireacht bhríoch a éascú agus a chothú
i bhfoghlaim agus i bhforbairt a leanaí

n Caidrimh a bhunú le bunscoileanna agus le múinteoirí chun tacú le haistriú réidh na leanaí go dtí an
bhunscoil

n Forbairt cheannasaíochta/ tacaíocht sheachtrach a éileamh – mar shampla, eolas, meantóireacht.

4.4 aG FReaGaiRt Do ChiGiReaCht oiDeaChaS-DhíRithe

Tugann an fhianaise atá ag teacht chun solais ó mheastóireachtaí COL le fios go bhfuil sé dúshlánach do
mhórchuid seirbhísí luathbhlianta cláir churaclaim a sholáthar ina mbíonn prionsabail agus spriocanna
Aistear agus Síolta mar bhonn eolais do na próisis phleanála agus athbhreithnithe. In ainneoin na gcreata
seo a bheith mar choinníoll don socrú deontais don Chlár COLÓ ó 2011 i leith, níor cuireadh aon soláthar
tacaíochta comhleanúnach ar fáil do na seirbhísí luathbhlianta ar an úsáid a bhainfear astu chun eispéiris
luathbhlianta a threorú agus a phleanáil do leanaí óga. Tuairiscítear go minic do chigirí luathbhlianta gur gá
dul i ngleic leis seo agus tá sé seo curtha in iúl don ROS freisin, i scríbhinn, mar chuid de fhreagairtí na
seirbhísí ar thuarascáil COL. Is léir freisin, ó na tuairimí a cuireadh in iúl i suirbhé comhairliúcháin COL (féach
cuid 5 den tuarascáil seo), go bhfuil fianaise láidir ann a thacaíonn leis an mórghá tacaíocht a sholáthar don
chleachtas oideachasúil in earnáil na luathbhlianta 

Rinne an tús a cuireadh le cigireachtaí oideachas-dhírithe eascú ar an meastóireacht ar chleachtas i
suíomhanna luathbhlianta sa tslí ina dtacaítear agus ina gcothaítear luathfhoghlaim leanaí. Chuidigh na
COLanna le suntas a dhíriú ar easnamh na dtacaíochtaí do sheirbhísí luathbhlianta chun freastal ar na criteir
oideachais i gcreat COL don chigireacht. Mar sin féin, rinne a lán seirbhísí luathbhlianta tréan-iarrachtaí an
easpa tacaíochta seo a shárú agus tá caighdeáin an-inmholta bainte amach acu sa chleachtas oideachasúil
mar thoradh ar a dtiomantas, a bhfuinneamh agus a n-acmhainní féin.  Cé nár chuir ach líon beag seirbhísí
freagairt isteach le linn na chéad bhliana seo de COL (thart ar 20%), léiríodh sna freagairtí a fuarthas dearcadh
dearfach agus tiomantas na seirbhíse don fheabhsúchán leanúnach i gcáiliocht an tsoláthair agus an
chleachtais luathbhlianta. Táthar ag súil go méadóidh líon na bhfreagairtí dearfacha seo de réir mar a bhíonn
tacaíochtaí á soláthar agus á riar in earnáil na luathbhlianta, agus cuirfidh sé seo a lán treorach luachmhar
agus eolasach ar fáil do ghrúpaí foirne, do thuismitheoirí agus do pháirtithe leasmhara i gcoitinne. 

4.5 SÁRShoLÁthaR aGUS SÁRChLeaChtaS

Mar chríoch leis an gcuid seo faoi thorthaí na chéad bhliana feidhme ag COL, is ábhar suntais é, in ainneoin
an chomhthéacs dúshlánach a bhain go minic le cleachtais luathbhlianta ar thug cigirí luathbhlianta na ROS
cuairt orthu, gur tugadh a lán samplaí dearfacha de shárchleachtas faoi deara ar fud na tíre. Is mór ar fad an
sásamh croí breathnú ar chleachtas ina léirítear sárnósanna agus cuir chuige luathbhlianta ina leabaítear
agus ina ndaingnítear príomh-mheonta foghlama na leanaí, mar shampla, réiteach fadhbanna, teacht aniar,
féinspreagadh agus ionbhá. Léirítear thíos sampla dá leithéid de chleachtas, sampla a tógadh ó thaifid
bhreathnóireachta ag cigire luathbhlianta na ROS, agus léirítear ann an tslí ina dtacaíonn agus ina dtreisíonn
an cleachtas i sársheirbhís luathbhlianta le gníomhú na leanaí agus iad sa réamhscoil.

Tá anaithnidiú déanta ar an gcur síos seo a leanas ar chleachtas.
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eiseamláir ó Réamhscoil 

an Cur Chuige

Sa tseirbhís seo tá lánghníomhú ag na leanaí ar a ngníomhaíochtaí foghlama féin laistigh de ghnáthamh leanbh-
lárnach rísholúbtha agus i dtimpeallacht sár-acmhainnithe laistigh agus lasmuigh. Cruthaíonn sé seo gníomhaíochtaí
foghlama bríocha, dúshlánacha, a bhfuil feidhm ag baint leo ach a bhfuil spraoi ag baint leo ag an am céanna.
Stiúraíonn na leanaí a dtéamaí súgartha féin bunaithe ar na réimsí spéise atá acu. Cuireadh tús le barda
máithreachais a fhorbairt, bunaithe ar thaithí a bhí ag páiste le déanaí – agus d’fhill na leanaí chun leanúint nó
síneadh a chur leis na téamaí súgartha féintreoraithe a bhí acu i rith na maidine. 

Glacann na leanaí cúram ar a n-aistrithe féin agus bíonn siad ábalta a riachtanais cúraim féin agus a ngnáthamh le
sneaiceanna beaga a bhainistíú – cuireann siad éadaí boird, bláthanna agus plátaí ar na boird. Bíonn comhoibriú
agus plé eatarthu faoin méid plátaí is gá do gach bord. Socraíonn siad an lón agus fanann siad go béasach go dtí go
mbíonn gach duine ullamh sula dtosaíonn siad ag ithe. Is beag aistrithe a tharlaíonn agus bíonn na cleachtóirí mar
pháirtnéirí leis na leanaí tríd an gclár. 

Is d’aon ghnó, in amanna, a thagann ceisteanna agus nodanna ó chleachtóirí agus, nuair a bhíonn siad ag moladh
agus ag gríosadh, bíonn fírinne, ábharthacht agus feidhm ag baint lena mbíonn le rá acu chun aitheantas a thabhairt
don iarracht agus don ghnóthachtáil nó chun leanaí a ghríosadh chun cloí leis an tasc. Ní chuireann siad isteach ar
na leanaí nuair a bhíonn siad páirteach agus an-ghafa sa súgradh ach bíonn siad in aice láimhe chun acmhainní nó
moltaí breise a sholáthar, no chun smaointe na leanaí a rá ar ais leo nuair a bhíonn rud á réiteach acu. 

Bhí a leithéid le feiceáil, mar shampla, nuair a bhí grúpa leanaí ag iarraidh ciall a bhaint as feiniméan nádúrtha a
tharla lasmuigh. Bhí gairbhéal á bhaint amach as paiste gairbhéil agus bara rotha á líonadh acu nuair a dhírigh siad
go hiomlán ar thuiscint a fháil ar uisce a bheith ag líonadh an phoill cé gur lean siad orthu ag baint amach an
ghairbhéil. 

Phléigh siad na cúiseanna lena gceisteanna ‘n’fheadair cén fáth’, dhírigh siad ar dhoimhneacht an uisce i gcoinne
a gcuid buataisí sular chas siad arís chun an fhadhb a réiteach. Le linn an ama, bhí an cleachtóir in aice láimhe, ag
aischothú a dtuairimí agus a mothúchán ar an bhfeiniméan seo go sciliúil, agus an-spéis á léiriú i gcónaí acu ar a
gcuid iarrachtaí.
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4.6 ConCLÚiD

Cruthaíonn na sonraí seo luath-léargas ar leith ar tslí ina bhfuil feidhmiú na samhala cigireachta chun fheabhsaithe,
a dhíríonn ar cháilíocht an phróisis oideachasúil agus ar an gcomhthéacs níos leithne den chóras oideachais, tar
éis tosú ar thionchar a léiriú ar earnáil na luathbhlianta in Éirinn. Cé go bhfuil an t-oideachas luathbhlianta
státmhaoinithe uilíoch bunaithe ó 2010 i leith, seo í an chéad uair go ndearnadh meastóireacht ar cháilíocht na n-
eispéaras oideachasúla atá tacaithe ag an gClár COLÓ. Tá fís sholéir i bPlean Gníomhaíochta don Oideachas 2016-
2019 na Roinne Oideachais agus Scileanna go mbeidh córas oideachais agus oiliúna na hÉireann ‘ar an gceann is
fearr san Eoraip thar na deich mbliana atá le teacht.’ 15

Tá Cigireacht na ROS tiomanta do thacú le foghlaimeoirí ag gach céim dá dturas foghlama agus tá an pháirtneireacht
leis an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, a bhfuil príomhchúram uirthi don Chlár COLÓ a sholáthar, mar ghné
chriticiúil chun an cuspóir seo a bhaint amach. Tugann na sonraí a bailíodh, mar bhonn eolais don tuarascáil seo,
léargas ar an gcomhthéacs ina bhfuil seirbhísí luathbhlianta á soláthar agus léargas freisin ar scóip agus ar nádúr
eispéaras na leanaí. Bailíodh an fhianaise ag pointe an-luath den tionscnaíocht chigireachta nua seo agus luaitear
i gcodanna roimhe seo agus ina dhiaidh seo sa tuairisc gur chóir a bheith airdeallach nuair a bhíonn na léargais atá
ag teacht chun cinn á léirmhíniú. Mar sin féin, in ainneoin aon seantaí, is éacht a bhfuil déanta chun na sonraí a
chur ar fáil agus is léiriú é seo ar threise tiomantais na ROS agus na RLGÓ a leanann sa tóir ar Chlár Cáilíochta
Náisiúnta a sholáthar d’Oideachas agus do Chúram na Luath-Óige. 

Léiríonn na sonraí seo go soiléir an tábhacht a bhaineann le córais mheastóireachta a bhunú do na seirbhísí
luathbhlianta chun tabhairt faoi cháilíocht an tsoláthair oideachais. Cé go ndearnadh COL a bhunú i dtimpeallacht
dhúshánach, tá earnáil na luathbhlianta tar éis glacadh leis an tionscnamh nua seo agus chuidigh sé seo leis an
oideachas-dhírithe a chur i bhfeidhm ar sholáthar agus ar chleachtas na luathbhlianta. Cé gur é an príomhthoradh
a d’eascair ón bhfeidhmiú sa chéad bhliain ná suaimhneas go soláthraíonn Clár COLÓ eispéiris ardcháilíochta in
earnáil na luathbhlianta, ar an iomlán, tá fianaise shuntasach ann freisin go bhfuil a lán oibre fós le déanamh má
tá an tionchar is fearr ar fad le teacht ó infheistíocht ríthábhachtach an Stáit san oideachas luathbhlianta.

Sa chuid seo, léirítear na sonraí a bailíodh trí chomhairliúchán agus athbhreithniú shamhail COL, ar a n-áirítear:

n Freagairtí ar shuirbhé comhairliúcháin le seirbhísí luathbhlianta agus le páirtithe leasmhara a ndearnadh
cigireacht orthu

n Aischothú ó chigirí luathbhlianta

n Aighneacht i scríbhinn ón gComhaontas um Chearta Leanaí.

5.1 athBhReithniÚ taR ÉiS BLiain FeiDhme

Cé gur cuireadh tús le COLanna i mí Aibreáin 2016, gheall Cigireacht na ROS go ndéanfaí feidhmiú shamhail COL a
athbhreithniú tar éis bliain iomlán feidhme. Dá bhrí sin, i mí Bealtaine 2017, cuireadh tús leis an bpróiseas
athbhreithnithe agus comhairliúcháin.  Bhí raon snáitheanna i gceist leis an bpróiseas: 

n Cruinniú leis na páirtithe leasmhara – tionóladh cruinniú poiblí leis na páirtithe leasmhara agus leis na
páirtnéirí i dTúr an Chloig sa Roinn Oideachais agus Scileanna ar 26 Bealtaine 2017. Ag an gcruinniú seo
roinneadh agus pléadh an dul chun cinn a bhí tarlaithe le samhail COL leis an ngrúpa eagraíochtaí agus le
daoine aonair a léirigh spéis i bhforbairt an tSoláthair Luathbhlianta ardcháilíochta. Roinneadh cuir i láthair ar
an luath-anailís ar thuairiscí cigireachta agus tugadh cuireadh dóibh siúd a bhí i láthair aischothú a thabhairt.

n Suirbhé ar líne – cuireadh ceistneoir ar líne ar fáil chun deis a chruthú don aischothú ar COL uathu siúd a
raibh taithí acu ar COL agus uathu siúd nach raibh taithí acu (féach Aguisín 4 do na sonraí a bhaineann le
hábhar an tsuirbhé). Fuarthas 636 freagairtí bailí ar an suirbhé. Bhí an líon céanna freagairtí nach mór ó bhaill
foirne sna seirbhísí luathbhlianta a raibh taithí acu ar COL agus uathu siúd a raibh spéis acu i COL ach nach
raibh aon taithí acu ar an gcineál cigireachta seo.

n Athbhreithnithe le cigirí na luathbhlianta – Iarradh ar chigirí luathbhlianta tuairimí a léiriú i scríbhinn ar an
taithí a bhí acu COLanna a dhéanamh. Iarradh orthu samplaí a léiriú den bharrchleachtas a chonaic siad agus
iad i mbun cigireachta agus moltaí a dhéanamh maidir le samhail COL a leasú agus/nó a fhorbairt.

15 https://www.education.ie/en/Publications/Corporate-Reports/Strategy-Statement/Department-of-Education-
and-Skills-Strategy-Statement-2016-2019.pdf rochtain ar 27/11/2017

5. ComhaRLiÚChÁn aGUS athBhReithniÚ
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n Aighneacht i scríbhinn – tugadh cuireadh d’eagraíochtaí na bpáirtithe leasmhara a dtuairimí ar COL a léiriú
ionas go bhféadfaí iad a chur san áireamh mar chuid den phróiseas athbhreithnithe – tháinig aon aighneacht
amháin isteach i scríbhinn ón gComhaontas um Chearta Leanaí. Tá ionadaíocht 100 ball ag an eagraíocht seo
agus tá  sonraí a moltaí curtha san áireamh sa tuarascáil seo.

5.2 toRthaí an tSUiRBhÉ ComhaiRLiÚChÁin

Cuireadh sraith ceisteanna ar gach duine a bhí páirteach sa suirbhé comhairliúcháin, na ceisteanna seo bunaithe
ar thaithí a bheith, nó gan a bheith, acu ar Chigireacht Oideachas-dhírithe na Luathbhlianta (COL). Tá tábhacht ar
leith, don athbhreithniú ar shamhail COL, ag baint le dearcthaí na foirne i suíomhanna luathbhlianta. 

5.2.1 CiGiReaChtaí ina RaiBh RÉamhFhÓGRa tUGtha 

Nuair a bhí an chéad tréimhse trialach agus comhairliúcháin thart, i 2016, tosaíodh ar réamhfhógra 48 uaire an
chloig a a thabhairt do chigireacht COL. Dúirt ochtó sé faoin gcéad dóibh siúd a d’fhreagair suirbhí na gcleachtóirí
go gcuirtear fáilte mhór roimh an socrú seo.

Sna tuairimí oscailte a tháinig ó na cleachtóirí rinneadh tagairt do shíneadh breise eile a chur leis an réamhfhógra,
mar shampla, ‘ar aon dul leis an réamhfhógra a thugtar do bhunscoileanna’. Ba léir, áfach, gur fáiltíodh roimh an
tuiscint a léiríodh faoin ngá a bhí le réamhfhógra i ngeall ar an gcomhthéacs dúshlánach a bhain le soláthar seirbhíse
sna luathbhlianta: 

‘Creidim go gcabhraíonn an réamhfhógra go mór lena chinntiú nach mbíonn an bainisteoir gafa le rud éigin eile ar
an lá’ (Úinéir/Bainisteoir, Seirbhís Luathbhlianta).

Bhí an fháilte a léirigh cleachtóirí roimh an réamhfhógra tacaithe ag cigirí luathbhlianta freisin, go háirithe i ngeall
ar an deis a chruthaigh sé leanaí a ullmhú don ‘strainséar’ a bhí le cuairt a thabhairt ar an tseirbhí luathbhlianta.
Luaigh roinnt cigirí, áfach, nuair a rinne seirbhísí iarracht úsáid a bhaint as an tréimhse réamhfhógra chun arthruithe
suntasacha a dhéanamh ar a soláthar agus/nó ar a gcleachtas, gur chuir a leithéid as go hiondúil de ghnáthrithim
na seirbhíse agus gur tharla dá réir go raibh cáilíocht an chleachtais ‘níos laige’ ná mar a bheadh de ghnáth. 

5.2.2 an CRUinniÚ iaR-ChiGiReaChta

Thuairiscigh formhór (93%) dóibh siúd a d’fhreagair gur fhreastail siad ar an gcruinniú don aischothú
iarmheastóireachta agus gur eispéaras an-luachmhar a bhí ansin dóibh. Tá léiriú le fáil i bhfocail an chleachtóra
seo ar thacaíocht láidir don chruinniú aischothaithe: 

Mhothaigh mé ag an gcruinniú aischothaithe go raibh an-tacaíocht agam ó thaobh na ngníomhartha a moladh
agus a cuireadh in  iúl. Rinneadh na moltaí a mhíniú go soiléir agus go mion ag an am. Ón gcomhairle a chur an
cigire ar fáil ar an lá, bhí ar ár gcumas ár bplean foghlama pearsanta do gach leanbh a fheabhsú. (Ball foirne,
Seirbhís Luathbhlianta)

Bhí tacaíocht an-láidir ann do chur chuige láidreachtaí-bhunaithe COL agus luaigh a lán de na freagróirí gur
chuireadar fáilte roimh an t-aitheantas agus an bailíochtú ar a gcleachtas gairmiúil i leith an tsoláthair don oideachas
luathbhlianta:

‘Bhíos chomh sásta, faoi dheireadh, go bhfuaireas aitheantas ó chomhghairmeoir don obair dhearfach agus
dhifriúil a dhéanaimid agus don chur chuige a bhíonn againn leis na leanaí’. (Ball foirne, Seirbhís Luathbhlianta)

Thug tuairimí eile ó chleachtóirí le fios go mbeadh feabhas ar an gcruinniú seo muna mbeadh an brú ama céanna
ar an bhfoireann, nach mbíonn íocaíocht le fáil acu chun freastal ar a leithéid de chruinniú, agus dá bhféadfadh
gach ball foirne freastal ar an gcruinniú. Léirigh an tuairim seo a leanas frustrachas a mhothaigh a lán cleachtóirí
luathbhlianta a chreid gur chruthaigh an ganntanas acmhainní ina gcleachtas bac suntasach ar eispéaras
luathoideachais gairmiúil agus ardcháilíochta a  sholáthar.

‘Caithfear dóthain acmhainní a chur ar fáil do na gníomhartha a mholtar, ó thaobh infheistíocht caipitíochta
méadaithe, d’fheabhsuithe fisiceacha ar shuíomhannna go háirithe ó thaobh na dtimpeallachtaí lasmuigh. Is
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gá soláthar a dhéanamh freisin ar am suntasach neamhtheagmhála ionas gur féidir le foirne teacht le chéile
chun cleachtas a phlé agus chun páirt a ghlacadh sa mhachnamh aonair, agus foirne, agus chun cleachtas a
dhoiciméadú freisin. Caithfear am a chur ar fáil freisin le bheith gafa le gníomhaireachtaí seachtracha m.sh.
foirne seachtracha, Better Start, srl. Ní tharlaíonn na gníomhartha a mholtar i bhfolús agus caithfear an scéal
mar atá maidir leis an gcóras mífheidhmiúil atá ann faoi láthair a chur san áireamh nuair a bhíonn tuairiscí á
scríobh’  (Úinéir, Seirbhís Luathbhlianta)

Thuairiscigh cigirí luathbhlianta freisin go raibh dúshaláin ar leith ag baint le dóthain ama a fháil do chruinniú an
aischothaithe iarmheastóireachta agus chun a dtorthaí a roinnt leis na baill foirne ábhartha uile sa tseirbhís.
Dheimhnigh siad nach mbíonn a lán den fhoireann ar fáil i ngeall ar chonarthaí páirtaimseartha agus ceangaltais
eile agus bhíodar den tuairim gur chúngaigh sé sin an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag an bplé gairmiúil a
bhaineann go smior le samhail COL.

5.2.3 na PRÓiSiS ChUn tUaiRiSCí aR ChiGiReaChtaí oiDeaChaS-DhíRithe Sna
LUathBhLianta a FhoiLSiÚ

Cuireadh tús le tuairisciú COL a fhoilsiú ar 30 Meitheamh 2016 agus, go dtí seo, foilsíodh os cionn 500 ar láithreán
gréasáin na ROS a bhfuil nasc uaidh freisin chuig láithreán gréasáin na RLGÓ. Tá na socruithe a bhaineann le tuairiscí
COL a ullmhú don fhoilsiú ar fáil sa bhfoilseachán, Treoirlínte um Fhoilsiú Tuairiscí Cigireachta16. Is maith a thabhairt
faoi deara go ndúirt formhór na bhfreagróirí gur eispéaras dearfach a bhí acu ar phróiseas na foilsitheoireachta ,
cé go bhfuil na cigireachtaí oideachas-dhírithe agus na tuairiscí a eascraíonn óna leithéid de mheastóireachtaí nua
amach is amach in earnáil na luathbhlianta. 

In ainneoin an fhreagairt dhearfach ó na seirbhísí ar a dtaithí ar na próisis eagarthóireachta agus fhoilseacháin do
thuairiscí COL, níor thapaigh a lán acu an deis a tugadh dóibh chun freagairt seirbhíse a chur ar fáil don tuairisc
chigireachta a bhí le foilsiú leis an leagan deireanach dá dtuairisc COL. Léiríonn sé seo gur chóir do chigireacht na
ROS gníomhú, mar a luaigh a lán freagróirí, chun cleachtóirí agus úinéirí/bainisteoirí sna seirbhísí luathbhlianta a
chur ar an eolas faoin deis mhaith atá ar fáil dóibh tríd an bhfreagairt ón tseirbhís, a bpleananna don fheabhsú
cáilíochta sa tseirbhís acu féin a léiriú:

‘Nílim soiléir fós faoina bhfuil á lorg ag na cigirí ó na cuairteanna seo. Ba mhaith liom cúrsa nó oiliúint ó na cigirí
faoina bhfuil ag teastáil sa réimse seo. Tarlaíonn siad seo ar fud na tíre ach ní raibh a leithéid i gContae an Chláir
mar a bhfuil cónaí ormsa. Ba mhaith liom a mhothú go bhfuilim níos ullmhaithe agus tuiscint agam ar a bhfuil
á lorg’. (Úinéir/Bainisteoir, Seirbhís Luathbhlianta)

5.2.4 an FiÚntaS a Bhaineann Le tUaiRiSCí CoL 

Do fhreagróirí an tsuirbhé nach raibh aon taithí acu ar chigireacht a bheith acu, cuireadh sraith ceisteanna orthu
faoin bhfiúntas a bhain leis na tuairiscí COL a foilsíodh. Ar an iomlán, thug freagróirí le fios gur chreid siad go raibh
an-fhiúntas ag baint leis na tuairiscí a foilsíodh. Thuairiscigh 83% go raibh cur i láthair agus leagan amach na
dtuairiscí soiléir, luaigh 88% go raibh an teanga a úsáideadh sothuigthe agus d’aontaigh 75% gur thug na tuairiscí
léargas cóir, cothrom agus cruinn ar sheirbhís na luathbhlianta. (D’fhéadfadh gur í an chiall a bhaineann leis an
bhfigiúr níos ísle seo ná nach raibh a dtuairiscí cigireachta faighte ag am an tsuirbhé mar nach n-eisítear tuairiscí
nuair a bhíonn na seirbhísí dúnta i rith an tsamhraidh.) Go hiondúil, thuairiscigh freagróirí go raibh tionchar dearfach
ag léamh na dtuairiscí cigireachta ar a gcleachtas gairmiúil pearsanta agus ar cháilíocht na seirbhíse a bhí á sholáthar
acu.

5.3 anaiLíS thÉamÚiL aR na tUaiRimí oSCaiLte 

Tugadh deis ag deireadh an tsuirbhé tuairimí oscailte a léiriú faoin dá cheist seo: 

n Cé na tuairimí atá agat maidir leis na gníomhartha atá molta i dtuairiscí COL a chur i bhfeidhm? 

n Aon tuairimí eile?

16 An Roinn Oideachais agus Scileanna (2015).
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Thapaigh gach duine den 636 freagróirí an deis tuairim a léiriú i ngach ceann den dá chatagóir. Is ábhar suntais gur
cuireadh fáilte ina lán de na tuairimí oscailte faoi theacht na cigireachta oideachas-dhírithe agus go ndúradh gur
eispéaras dearfach agus daingnithe a bhí ann. Luaigh a lán freagróirí, ach go háirithe, gur léirigh an cineál cigireachta
seo, don chéad uair le linn a ngairme, luach ar a gcuid oibre mar oideachasóirí.

Is féidir na tuairimí oscailte a chatagóiriú tuilleadh faoi thrí mhórthéama, mar seo a leanas:

1. Tacaíocht a sholáthar d’fheabhsú na cáilíochta 

2. Laghdú ar ualach na meastóireachta agus na monatóireachta 

3. Gnéithe bainteach le feidhmiú COL.

5.3.1 taCaíoCht a ShoLÁthaR D’FheaBhSÚ na CÁiLíoChta

Tugadh le fios ina lán de na tuairimí a léiríodh faoin téama seo gurbh iad na cúinsí oibre dúshlánacha a bhí ag foirne
i seirbhísí luathbhlianta an phríomhfhoinse frustrachais agus deacrachta don ghníomhú ar fheabhsú na cáilíochta.
Léirítear thíos dearcadh a tháinig chun cinn go minic:

‘Tá sé ríthábhachtach go mbeadh ‘’am taighde don mhúinteoir’ ag Múinteoirí Luathbhlianta i.e. uaireanta
neamhtheagmhála chun cáilíocht an teagaisc, an mheasúnaithe agus na pleanála a ardú agus a chothabháil.
Ní féidir a leithéid a dhéanamh faoin tsamhail atá ann faoi láthair gan cailliúint de chineál éigin don soláthróir,
don bhainisteoir, don suíomh nó dóibh uile. Ar ndóigh is féidir linn measúnú agus doiciméadú a dhéanamh le
linn an tseisiúin agus cuirimse am ar fáil lasmuigh d’am scoile don phleanáil, don phlé agus don mheasúnú ach
ní cur chuige gairmiúil dá leithéid sin atá ag teastáil. Bíonn aitheantas ag múinteoirí ón sochaí agus ón stát mar
ghairmeoirí, pé acu múinteoirí naíonán sóisir, bunleibhéil, iar-bhunleibhéil srl. agus cé go bhfáiltítear roimh
thacaíocht na ROS dúinne sa chleachtas trí chigireacht/phlé comhghairme, tá gá anois le híocaíocht éigeantach
don ‘am taighde’  do gach múinteoir’. (Gairmeoir Luathbhlianta ).

Téama láidir eile a tháinig chun cinn ná an gá le forbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) mar chuid d’fhorbairt acmhainne
na foirne: Is sampla a bhfuil luaite anseo ar thuairim a léiríodh go minic:

‘Oiliúint go leanúnach do chleachtóirí luathbhlianta – Cúrsaí athnuachana don fhorbairt ghairmiúil leanúnach
– Níos mó tacaíochta do bhainisteoirí úinéireachta, mar shampla, obair riaracháin agus oiliúint bhainistíochta’
(Ball Foirne, Seirbhísí Luathbhlianta)

Taobh le taobh le gnéith na FGL, bhí éileamh ar ghníomhú iarchigireachta ó sheirbhísí tacaíochta a  chuideodh le
feabhsú na cáilíochta trí mheantóireacht, cuairteanna comhairleacha agus eolas agus acmhainní a sholáthar: 

‘Tá fiúntas ag baint le cigireachtaí chun réimsí feabhsúcháin a aithint ach is é an t-easnamh ná a dheimhniú go
bhfeidhmítear ar na réimsí seo agus go bhfeabhsaítear an cleachtas mar thoradh, agus le meantóireacht.
D’fhéadfadh nach mbeadh mar thoradh ach boscaí a thiceáil ina mbítear ag díriú an iomarca ar an mbosca go
maith/go han-mhaith srl.’ (Ball Foirne, Seirbhísí Luathbhlianta)

Téama a tháinig chun cinn go rialta san aischothú ná maoiniú breise a sholáthar d’earnáil na luathbhlianta. Díríodh
ar an tslí agus ar an gcur chuige a bhainfeadh le húsáid an mhaoinithe. Leagadh béim, i roinnt tuairimí, ar an ngá
a bhí le hathruithe infrastruchtúrtha nó le feabhsuithe timpeallachta a mhaoiniú chun cáilíocht an tsoláthair a ardú:

‘Maoiniú breise chun na gníomhartha atá molta a chur i bhfeidhm – Maoiniú méadaithe do gach leanbh chun
costais bainteach le priontáil, punainn, grianghraif srl a chlúdach.’ (Bainisteoir, Seirbhís Luathbhlianta)

Luaigh formhór na bhfreagróirí, áfach, go raibh an maoiniú mar ghné ríthábhachtach chun cúinsí oibre na foirne a
fheabhsú: 

‘Maoiniú don oiliúint agus don mheantóireacht leanúnach nuair a bhíonn cabhair bhreise de dhíth ar shuíomh
nó nuair is mian leo tacaíocht bhreise a fháil. Aitheantas a thabhairt do shuíomhanna atá sásta páirt a ghlacadh
san oiliúint bhreise, aitheantas airgeadais do shuíomhanna a ardaíonn a gcaighdeán agus a chuireann soláthar
ardcháilíochta ar fáil. Caithfear maoiniú a sholáthar freisin do 52 seachtain sa bhliain. Ní bhíonn ar mhúinteoirí
bunscoile liúntas dífhostaíochta a éileamh gach uair a bhíonn an scoil ar saoire’. (Úinéir/Bainsiteoir, Seirbhís
Luathbhlianta)



23

5.3.2 LAGHDÚ AR UALACH NA MEASTÓIREACHTA AGUS NA MONATÓIREACHTA

Is é an dara téama a tháinig chun cinn ón anailís ar na tuairimí oscailte ná an mian láidir a léiríodh do thionscnamh
polasaí náisiúnta chun gníomhaíocht na meastóireachta agus na monatóireachta in earnáil na luathbhlianta a
shruthlíniú. Ba iad an dá phríomhghnéith ná na socruithe cigireachta reatha a chomhordú chun an strus agus an t-
ualach riaracháin ar fhoireann na seirbhísí luathbhlianta a laghdú:

‘Eispéaras sásúil agus dearbhaithe a bhí sa chuairt COL domsa. Don chéad uair bhreathnaigh cigirí, a raibh taithí
acu sa réimse, ar ár gcuid oibre i gcomhthéacs Oideachasóirí Luathbhlianta. Chuideodh sé go mór, áfach, leis na
hOideachasóirí Luathbhlianta go léir muna mbeadh 3 shraith cigireacta i gceist. Idir TUSLA, COL agus POBAL tá
doiciméadachán agus páipéarachas agus imní agus trioblóid ollmhór i gceist. Bheadh sé go hiontach dá bhféadfaí
na tuairiscí cigireachta a shainscagadh ar bhealach ina bhféadfaí na trí cinn a dhéanamh in aon chigireacht amháin..
Tá gá le tuiscint chóir dúinn anois. Níl na hoibrithe sásta faoi láthair agus tá ballraíocht á ghlacadh acu i
gceardchumainn. Táimid uile ag deireadh na feide agus mothaímid nach féidir linn tabhairt faoin ár gcuid oibre i
gceart gan scáth na cigireachta a bheith os ár gcionn. Agus bíonn rudaí éagsúla á éileamh ag gach ceann de na trí
chigireachtaí agus cruthaíonn a leithéid mearbhall...’ (Úinéir/Bainisteoir, Seirbhís Luathbhlianta)

Go hiarónta, b’fhéidir, is í an dara gné a tháinig chun cinn faoin téama seo ná moladh go leathnófaí COL go gach
seirbhís luathbhlianta do leanaí idir 0-6 bliana d’aois: 

‘Déan na cigireachtaí agus na rialúcháin a ailíniú chun cuidiú le hathruithe a leabú sa chleachtas agus fócas
bríoch a dhíriú ar an gcáilíocht. Déan na cigireachtaí a leathnú ionas go gclúdaítear gach grúpa. Cén fáth go
ndéanfaí an cháilíocht don aoisghrúpa 3-6 bliana a dheimhniú agus nach ndéanfaí a leithéid dóibh siúd faoi
bhun 3 bliana d’aois? Níl próiseas ró-chothrom i bhfeidhm faoi láthair.’ (Cleachtóir Luathbhlianta)

5.3.3 GnÉithe BainteaCh Le FeiDhmiÚ CoL.
Bhain an tríú catagóir de na freagairtí oscailte san anailís théamúil go díreach le feidhmiú shamhail COL.  Bhain an
téama ba choitianta leis an rochtain ar thuairiscí cigireachta. Do dhaoine áirithe ba í an mhoill idir COL sa tseirbhís
agus an tuairisc a bheith faighte ag an tseirbhís a bhí ag cur as dóibh agus bhí daoine eile a dúirt go raibh deacracht
acu a dtuairisc a aimsiú ar láithreán gréasáin na ROS. Maidir leis an gcéad ghnó, d’fhéadfadh go mbaineann an
mhinicíocht a bhain leis seo leis an suirbhé a bheith ag tarlú idir mhí na Bealtaine agus mhí Mheán Fómhair agus go
raibh a lán de na seirbhí luathbhlianta dúnta le linn an tsamhraidh nuair nach ndéantar, de réir na nósanna imeachta
a bhaineann le tuairiscí a fhoilsiú, tuairiscí a phróiseáil trí chéimeanna éagsúla an fhoilsithe, ná iad a fhoilsiú le linn
an tsamhraidh. In ainneoin a leithéid, áfach, is ábhar imní é go mothaíonn seirbhísí go mbíonn an ró-mhoill ar theacht
na tuairisce scríofa COL ag cur as dá gcumas gluaiseacht chun cinn le pleananna don fheabhsú cáilíochta: 

‘Ba mhaith liom dá bhféadfaí fáil níos éasca a bheith ar na tuairiscí. Faoi láthair tá sé deacair dul tríd na dtuairiscí
chun an ceann atá á lorg agat a fháil. B’fhéidir go gcuideodh sé dá ndéanfaí iad a chur in ord aibítreach.
Mhothaigh mé freisin go raibh moill maidir leis an  dréachthuairisc a fháil agus go raibh moill fhada freisin an
tuairisc a bheith beo ar líne. Mothaím go bhfuil an próiseas go léir an-luachmhar agus an-tacúil agus tá a léithéid
ráite go minic agam ag cruinnithe le comhghairmeoirí eile san earnáil’. (Bainisteoir, Seirbhísí Luathbhlianta)

Léirigh roinnt freagróirí tuairim a bhí bainteach ar shlí leis seo nuair a mhol siad go bhfágfaí an chéad tuairisc COL
gan foilsiú chun deis a thabhairt don tseirbhís foghlaim faoi ionchais COL agus pleananna a chur i bhfeidhm sula
ndéanfaí tuairisc a fhoilsiú:

‘Sílim gur chóir réamhfhógra a thabhairt don chéad chuairt ach nach mbeadh i gceist ach cuairt chomhairleach
agus nach bhfoilseofaí tuairisc agus go leanfadh cigireacht gan réamhfhógra ina dhiaidh sin. Thabharfadh a
leithéid le fios do sheirbhísí cad lena mbeifí ag súil agus is faoi na seirbhísí a bheadh sé ansin na hathruithe a
chur i bhfeidhm’.

Bhí raon tuairimí a d’éiligh go ndíreofaí aird ar an tslí inar scríobhadh tuairiscí COL, roinnt acu ag iarraidh go mbeadh
comhairle níos praiticiúla ar fáil chun na gníomhartha a moladh sna tuairiscí a chur i bhfeidhm. Léiríodh roinnt
ábhar imní faoin gcomhsheasmhacht a bhain leis na breithmheasanna sna meastóireachtaí agus luaigh líon an-
bheag freagróirí nár léirigh Creat COL meas ar chur chuige Montessori sna luathbhlianta. Cé nach raibh na tuairimí
seo luaite ach ag líon an-bheag freagróirí, tá se tábhachtach mar sin féin na teachtaireachtaí seo a chur san áireamh
in aon phleananna ar dhearbhú cáilíochta shamhail COL sa todhchaí.
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6. PLÉ

5.3.4 ConCLÚiD

Chruthaigh na t-ábhar a léiríodh sna tuairimí oscailte ón suirbhé comhairliúcháin bonn luachmhar eolais don
athbhreithniú agus, de réir mar is gá, don athchóiriú ar shamhail agus ar phróisis COL. Cuireann siad fianaise shoiléir
ar fáil freisin ar an ngá infheistíocht leanúnach a bheith ar fáil d’earnáil na luathbhlianta chun a chinntiú  go mbíonn
an comhthéacs is fearr ar fáil don soláthar luathoideachais ardcháilíochta.

5.4 aiGhneaCht i SCRíBhinn
D’ullmhaigh an Comhaontas um Chearta Leanaí aighneacht mhionsonraithe mar fhreagairt ar iarratas
aischothaithe ar chéad bhliain feidhme COL. Tá macalla le sonrú i roinnt mhaith de na tuairimí san
aighneacht sin ó na freagairtí a tháinig ón suirbhé comhairliúcháin agus ó chigirí na luathbhlianta. Fáiltíonn
Cigireacht na ROS roimh an ionchur seo i gCOL agus tá na moltaí san áireamh don phlé agus tá siad roinnte
freisin leis na gníomhaireachtaí eile, de réir mar a bhain na moltaí le téarmaí tagartha pháirtithe leasmhara
eile.

6.1 ÁBhaRthaCht ShamhaiL CoL a athBhReithniÚ aGUS a FheaBhSÚ

Chruthaigh an chéad bhliain feidhme COL deis chun dianthástáil a dhéanamh sa chleachtas ar an gcreat cáilíochta
don chigireacht, ar chontanam na cáilíochta, agus ar na prótacail agus na próisis feidhme. Bhí luach agus bonn
eolais ag baint leis an aischothú ó chleachtóirí luathbhlianta, ó chigirí luathbhlianta, agus ó raon leathan páirtithe
leasmhara eile. Ar an iomlán, ba í an teachtaireacht ba mhó ar fad ná an fháilte a cuireadh roimh theacht na
cigireachta oideachas-dhírithe i suíomhanna luathbhlianta. Tugtar dearbhú láidir freisin d’ábharthacht agus
d’éifeachtacht shamhail COL. Is rud an-dearfach a leithéid i ngeall ar an gcomhthéacs dúshlánach ina ndearnadh
an tsamhail chigireachta nua seo a láinseáil. Díríonn na moltaí don fhorbairt bhreise ar théarmaí tagartha COL a
leathnú agus moltar na gníomhaíochtaí cigireachta a bhaineann leis na gníomhaireachtaí éagsúla a chomhordú
tuilleadh. Tarlóidh láithreach go ndéanfar trédhearcacht bhreise a chothú sa ghníomhaíocht meastóireachta agus
monatóireachta trí eolas soiléir a sholáthar ar gach gné den COL, agus déanfar iniúchadh freisin ar mheicníochtaí
chun comhordú agus comhleanúnachas breise a dheimhniú sna cuir chuige do sheirbhísí na cigireachta agus na
tacaíochtaí cáilíochta araon. 

6.2 nÁDÚR an tSoLÁthaiR aGUS an ChLeaChtaiS LUath-oiDeaChaiS i gCLÁR CoLÓ  

Is léir ó thorthaí na cigireachta, cé gur féidir a bheith an-dóchasach maidir le nádúr an chleachtais sa luathoideachas,
go bhfuil a lán oibre fós le déanamh chun acmhainn earnáil na luathbhlianta in Éirinn a fhorbairt ionas go ndéanfar
eispéiris luathoideachais ardcháilíochta a sholáthar do leanaí ó 3 bliana d’aois go dtí go gcláraíonn siad sa bhunscoil. 

Tá sé tugtha chun solais ag COL go bhfuil a lán cleachtóirí sna 867, as 4,227 (2016/17) suíomhanna a bhfuil conradh
acu chun luathoideachas Stát mhaoinithe a sholáthar, nach bhfuil oiliúint bhunúsach dá laghad faighte acu in Aistear
agus Síolta, an dá threoirchleachtas náisiúnta a chuireann bonn taca faoi cháilíocht an eispéiris oideachais. Is measa
fós an t-easnamh sa bhforbairt ghairmiúil tosaigh agus leanúnach mar thoradh ar na deacrachtaí a mothaíodh le
scileanna riachtanacha a thacaíonn leis an gcleachtas oideachasúil, mar shampla, breathnóireacht agus measúnú
ar fhoghlaim agus ar dhul chun cinn leanaí, dearadh agus feidhmiú curaclaim, an curaclam a chur i láthair do ghrúpaí
éagsúla leanaí, agus straitéisí oideolaíocha chun tacú leis an bhforbairt ar mheonta agus ar scileanna foghlama
bunúsácha leanaí ar nós teanga labhartha, meiteachognaíocht, féinrialú, ionbhá, agus réiteach fadhbanna. Treisíonn
torthaí an tsuirbhé chomhairliúcháin bailíocht thorthaí na cigireachta. Díríonn an chéad téama a thagannn chun
cinn ón gcomhairliúchán, faoin tacaíocht is gá chun an cháilíocht i gcleachtas an oideachais luathbhlianta a
fheabhsú, ar oideachas agus oiliúint ghairmiúil. Ina theannta sin, díríonn na freagairtí ón gcomhairliúchán aird ar
an tábhacht a bhaineann le ham ar leith a chur ar fáil mar chud den ghnáthlá oibre ionas gur féidir leis na cleachtóirí
luathbhlianta a bheith gafa leis na cleachtais oideolaíocha ríthábhachtacha seo.

Is díol suntais i bhforbairt an chórais oideachais an tús atá curtha, don chéad uair i stair oideachasúil na hÉireann,
le socruithe Chigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna do dhearbhú cáilíochta córasach ar eispéiris oideachais
leanaí óga. Don chéad uair, tá na heispéiris oideachais agus na deiseanna foghlama agus forbartha a chuirtear ar
fáil dár bhfoghlaimeoirí is óige cláraithe agus foilsithe i dtuairiscí cigireachta agus tá na tuairiscí seo fianaise-
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bhunaithe agus ag cothú cur chuige don mheasúnú chun feabhsaithe sna seirbhísí luathbhlianta. Agus is mó cúis
atá ann le bheith dearfach faoin scéal mar tá neart fianaise ar an gcomhoibriú measúil idir dhaoine fásta agus leanaí
nuair a bhíonn eispéiris foghlama á bhforbairt agus á soláthar. Téama a thagann chun cinn arís is arís, áfach, ná gur
gá acmhainn na gcleachtóirí luathbhlianta a fhorbairt chun oideolaíocht a fheidhmiú a bhíonn iomlánaíoch,
ionchuimsitheach agus fréamhaithe in íomhá de leanbh cumasach, muiníneach. Tugann freagairtí na gcleachtóirí
suntas freisin do na dúshláin a bhaineann le freastal ar phobal ilchineálach leanaí óga a bhíonn, go hiondúil, i
bhformór na suíomhanna luathbhlianta. Iarrtar ar na seirbhísí tacaíochta leanaí le riachtanais ilchineálacha a
ionchuimsiú agus meantóireacht a sholáthar ionas gur féidir freastal ar chláir fhoghlama a léiríonn meas ar
ghníomhaireacht leanaí. 

Tá se léirithe ag COL freisin go mbaineann a lán dúshlán leis na seirbhísí rialachais i gcoitinne agus go háirithe le
cailíocht na ceannasaíochta don fhoghlaim. Seirbhísí beaga, iargúlta a bhíonn ann go minic agus gan aon cheangal
acu le seirbhísí luathbhlianta eile ná le líonraí tacaíochta. Ní bhíonn na cúinsí oibre is fearr ag an bhfoireann agus
bíonn obair shealadach nó obair pháirtaimseartha i gceist go rialta. Téama a tháinig chun cinn go tréan san aischothú
ón gcomhairliúchán ná an gá suntas a thabhairt do chleachtais oideachasúla cosúil le pleanáil, athbhreithniú,
tacaíocht agus feitheoireacht foirne, agus aitheantas a thabhairt do ríthábhacht na gcleachtóirí agus iad a mhaoiniú
dá réir. Is gné chriticiúil í an cheannasaíocht chun feabhsú cáilíochta a chur i bhfeidhm. Caithfear dul i ngleic leis na
heasnaimh sa tacaíocht don cheannasaíocht i seirbhísí luathbhlianta má tá feabhsú cáilíochta le tarlú i ndáiríre sa
chleachtas.

Dúshlán suntasach do na seirbhísí luathbhlianta agus do na bunscoileanna araon ná caidrimh agus prótacail a
fhorbairt a thacaíonn le haistrithe rathúla ó réamhscoileanna go bunscoileanna. Spreagann a lán de na gníomhartha
a mholtar sna cigireachtaí luathbhlianta seirbhísí luathbhlianta chun tosaíocht a ghlacadh sa chumarsáid le
múinteoirí agus le príomhoidí na scoileanna áitiúla chun tacú le haistriú réidh na leanaí; chun comhleanúnacht
bhreise a chothú i bpleanáil curaclaim agus cláir; agus chun na brúnna a bhaineann leis an gcleachtas thar a bheith
foirmiúil agus thar a bheith teagascach in aon cheann de na suíomhanna luathbhlianta seo a laghdú nó a chosc. 

Léiríonn an t-aischothú ón gcomhairliúchán go gcreideann a lán cleachtóirí luathbhlianta nach dtuigeann
bunscoileanna agus/nó tuismitheoirí agus an pobal i gcoitinne an dul chun cinn suntasach atá déanta ag earnáil na
luathbhlianta i bhforbairt ghairmiúil leanúnach na foirne agus i bproifisiúnú na hearnála tríd is tríd. Mar thoradh
ar an mbearna tuisceana seo, cruthaítear deacrachtaí in amanna do bhaill foirne luathbhlianta eispéiris
ardcháilíochta a bhaint amach do na leanaí atá faoina gcúram. Aithnítear sna tuairiscí freisin an ríthábhacht a
bhaineann le ról na mbunscoileanna tacú le haistrithithe rathúla ón réamhscoil go rang na naíonán. Dá bhrí sin, tá
dualgas ar bhunscoileanna feidhmiú chun caidrimh thacúla a chothú le suíomhanna luathbhlianta sa scoilcheantar.
Ó thaobh polasaí de, cothófar comhthuiscint idir chleachtóirí agus mhúinteoirí má bhíonn an t-aistriú ó réamhscoil
go bunscoil chomh mín, réidh, tacaithe agus is féidir agus is cosúil go gcuirfidh a leithéid le cáilíocht an eispéiris
agus an aistrithe oideachasúil do leanaí na luathbhlianta. 

Is cosúil go n-eascróidh, ó athbhreithniú na dtorthaí, plé agus díospóireacht an-úsáideach idir ghairmeoirí sa dá
earnáil. Táthair ag súil go dtacóidh an chaint seo le haitheantas níos forleithne a chothú ar an saineolas gairmiúil a
thugann cleachtóirí luathbhlianta chun a gcuid oibre, agus ar an bhfiúntas a bhaineann le sárthús réamhscoile do
na tréimhsí  oideachais ina dhiaidh sin agus do na deiseanna a bheidh ag gach leanbh sa saol. B’fhéidir go gcuideoidh
sé freisin le suntas a dhíriú ar na spriocanna a bhaineann leis na suíomhanna luathbhlianta agus na bunscoileanna
araon agus go gcuideofar le deiseanna agus tionscnaimh tras-earnála a aithint ina mbeidh comhghairmeoirí ag
oibriú agus ag comhoibriú le chéile.

Díríonn an t-aischothú ón gcomhairliúchán ar an tuairim go gcreideann a lán cleachtóirí luathbhlianta nach
mbreathnaíonn bunscoileanna agus/nó tuismitheoirí agus an pobal níos leithne orthu mar ghairmeoirí oideachais
agus go gcruthaíonn a leithéid deacrachtaí dóibh agus iad ag iarraidh eispéiris ardcháilíochta a ghnóthú do leanaí
sa ghnéith sin dá gcuid oibre.
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6.3 an FhoRBaiRt aR ShamhaiL CoL Sa toDhChaí

Comhlíonann an t-athbhreithniú a leanann ón gcéad bhliain de COLanna tiomantas na ROS deis a sholáthar chun
samhail COL a fhorbairt agus a bheachtú. Mar a dheimhníonn anailís sonraí na tuairisce seo, cruthaítear go
mbaineann sraith théagartha le táscairí shamhail COL, agus le creat cáilíochta na cigireachta, ar féidir iad a úsáid
chun an cleachtas sna seirbhísí luathbhlianta a mheas. Tugann an dearbhú seo deis do dheimhniú na samhla mar
bhonn ar a ndéanfar COLanna sa todhchaí.

Mar sin féin, tuigtear go mb’fhéidir go mbeidh gá na comharthaí cleachtais a bhaineann le ráitis na dtorthaí sa
chreat cigireachta, agus a thacaíonn le trédhearcacht agus le comhsheasmhacht na gcleachtas cigireachta,  a  leasú
i ngeall ar an athrú atá ag tarlú ar chomhthéacs chleachtais na seirbhísí luathbhlianta, toisc gur dócha go mbeidh
boilsciú sna huimhreacha agus leathnú ar raon aoise na leanaí, go mbeidh córais rialachais éagsúla i bhfeidhm, go
mbeidh pátrúin foirne ag athrú, agus go gcuirfear tús le samhail chuimsitheach don rochtain agus don ionchuimsiú
(AIM) do leanaí le míchumais. Ní hionann seo agus athrú ar shamhail COL mar dúradh i gcónaí nach raibh na
comharthaí seo saintreorach ná uilechuimsitheach agus go bhféadfaí iad a fhorbairt agus cur leo chun soiléireacht
a sholáthar faoin tslí ina ndéanfar cigireachtaí i gcomhthéacs chreat na cigireachta.

Is í an chéad chéim eile do shamhail COL ná a feidhmiú a leathnú chuig raon iomlán na seirbhísí luathbhlianta. Go
dtí seo, dhírigh seirbhís na cigireachta ar na seirbhísí mionscála a mbíonn seisiún réamhscolaíochta nó dhó acu in
aghaidh an lae. Le leathnú an Chláir COLÓ chun deis a thabhairt do leanaí ó aois a 3 a bheith páirteach ar feadh
dhá bhliain go leith sa réamhscoláíocht  Stát-mhaoinithe, tá gach cosúlacht ar an scéal go méadóidh na seirbhísí
chun freastal ar raon níos mó leanaí. Beidh sonraí ar fáil i leagan leasaithe de threoir COL ar na próisis chun tabhairt
faoi COL i seirbhísí mórscála. Cuideoidh sé seo deiseanna cleachtais chomhghleacúla agus chomhoibritheacha a
fhorbairt agus a aithint don fhoireann agus tuisicint a chothú ar bheith ag obair mar fhoireann, cleachtas atá
ríthábháchtach do ghnáthaimh agus do chultúr gach soláthar oideachais.

Tuigtear go raibh na próisis ónar eascair foilsiú thuairiscí COL dúshlánach do roinnt seirbhísí luathbhlianta. D’fhéadfaí
é seo a réiteach má chuirtear treoir níos soiléire ar fáil do na próisis seo in aon leagan leasaithe de Threoir COL.
B’fhéidir go gcuideodh sé freisin prótacail bhreise a fhorbairt do chigirí chun tacú le cleachtóirí leis na próisis seo.
D’fhéadfaí a leithéid a bheith san áireamh: treoirínte níos iomláine a fhorbairt; eiseamláirí a ullmhú; podchraoltaí
a úsáid chun míniú níos iomláine a thabhairt ar na próisis eagarthóireachta agus foilsithe.

Níor tharla cigireachtaí leantacha sa chéad bhliain d’fheidhmiú shamhail COL agus is léir go mbeidh a leithéid
riachtanach mar chuid den tástáil agus den fhorbairt nuair a bhíonn socruithe don dearbhú cáilíochta in earnáil na
luathbhlianta á ndéanamh ag an gCigireacht. 

Mar fhocal scoir, cé nach gá mórleasú a dhéanamh ar shamhail COL mar thoradh ar an athbhreithniú seo, is gá a
chur san áireamh gur eagraíocht í Cigireacht na ROS a bhíonn ag foghlaim freisin agus go bhfuil sí lán-tiomanta do
phróisis inmheánacha athmhachnaimh agus athbhreithnithe chun athruithe dearfacha sa chleachtas a thacú. Dá
réir sin beidh Cigireacht na ROS oscailte agus fáilteach i gcónaí roimh aon léargas a chruthaíonn deis tuilleadh
forbartha a dhéanamh ar shamhail COL.

6.4 ComhthÉaCS ChUn an ChÁiLíoCht a FheaBhSÚ

Rinneadh sonraí luachmhara ar cháilíocht an chleachtais oideachais i seirbhísí luathbhlianta a fhorbairt mar thoradh
ar fheidhmiú COL. Léiríonn an anailís ar thorthaí na cigireachta tréisí agus dúshláin ar leith sna cheithre réimse den
chleachtas mar atá mínithe i samhail COL. Is féidir na sonraí seo a úsáid anois chun tacú le cleachtóirí luathbhlianta
agus le ceannairí seirbhíse chun soláthar agus cleachtas na cáilíochta luathbhlianta a fheabhsú. Le linn phróisis
chomhairliúcháin COL d’éiligh na páirtithe leasmhara in earnáil na luathbhlianta, freisin, go mbeadh comhordú
breise idir na torthaí ó na córais chigireachta agus an soláthar ar sheirbhísí tacaíochta. Mar aon leis sin, is gá
socruithe soiléiré a bhunú don rialachas tríd na ngníomhaireachtaí ábhartha chun deis a chruthú sonraí breise a
roinnt le chéile.
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Léirigh an comhairliúchán go bhfuil a lán cleachtóirí den tuairim nach bhfuil dóthain oiliúna faighte acu chun Aistear,
an Creat Curaclaim Luath-Óige, agus Síolta, an Creat Náisiúnta Cáilíochta d’Oideachas na Luath-Óige a chur i
bhfeidhm sa chleachtas. Tá sé seo ar aon dul le torthaí COL a léiríonn freisin go bhfuil an-chuid dúshlán do
chleachtóirí maidir leis seo.  Dúshlán eile a leanann ná go bhfuil raon foirne le cáilíochtaí éagsúla fostaithe ar
chonarthaí páirtaimseartha agus go mbíonn sé deacair dá réir a bheith gafa i ngníomhaíocht feabhsú na cáilíóchta.
Tarlaíonn athrú foirne go minic, mar thoradh ar na coinníollacha dúshlánacha a bhaineann leis an bhfostaíocht,
agus cuireann sé seo leis an neamhsheasmhacht dóibh siúd a bhíonn fostaithe sna seirbhísí agus d’fheidhmiú na
seirbhísí. Tá sé tábhachtach go ndéantar an fhianaise a bhailítear ó COL, agus na conclúid agus na moltaí a
eascraíonn dá réir, a chur in iúl go héifeachtach do lucht déanta polasaí agus don údarás ábhartha agus go mbíonn
an scóip ann chun gníomhú ar bhealach a chruthaíonn comhthéacs níos seasmhaí chun an cháilíocht a fheabhsú. 

Sa chéad bhliain feidhme seo tá sé tagtha chun solais, mar aon eis na dúshláin ag cleachtóirí luathbhlianta agus
iad ag dul i ngleic leis na príomhtheachtaireachtaí i gcreat COL, go mb’fhéidir gur gá do thuismitheoirí agus do
ghairmeoirí eile atá ag obair le leanaí san aoisraon seo tuilleadh eolais agus tacaíochta a fháil. Léirítear tuairimí
éagsúla, agus contrártha in amanna, faoin bhfiúntas a bhaineann le foghlaim súgradh-bhunaithe, le coincheap na
hullmhachta chun scoile, agus le meas a léiriú agus deis a chruthú do ghuth an linbh. Mar shampla, tuairiscíonn a
lán seirbhísí luathbhlianta go mbíonn tuismitheoirí ag súil le gníomhaíochtaí ‘acadúla’ - léitheoireacht,
scríbhneoireacht nó uimhreacha a fhoghlaim mar réamhullmhú don bhunscoil, agus níl a leithéid ag teacht leis an
raon mór taighde agus an saineolas atá ar fáil faoin bhfoghlaim agus faoin bhforbairt aois-oiriúnach do leanaí óga.
Is gá na príomhtheachtaireachtaí a bhaineann le creat cigireachta COL a chur in iúl go soiléir do na páirtithe
leasmhara go léir ionas gur féidir comhthuiscint a fhorbairt i measc gach duine fásta atá ag tacú le foghlaim leanaí
na luathbhlianta ar luachanna an chleachtais agus comhthuiscint a fhorbairt faoina bhfuil i gceist le hoideolaíoch
luathoideachais cuí agus ardcháilíochta.  

6.5 aChoimRe aGUS ConCLÚiD

Tá an tús a cuireadh in Aibreán 2016 le cigireachtaí oideachas-dhírithe i seirbhísí réamhscoile Stát-mhaoinithe tar
éis spotsholas a dhíriú ar sheirbhísí luathbhlianta a bhfuil an clár réamhscoile saor in  aisce , Clár Cúram agus
Oideachas na Luath-Óige (COLÓ), á sholáthar acu. Tá foilsiú agus feidhmiú an chreata cáilíochta don chigireacht
tar éis próifíl fiúntais agus príomhthréithe na n-eispéaras luathfhoghlama ardcháilíochta a ardú. Cuireadh le
saineolas Chigireacht na ROS nuair a earcaíodh cigirí luathbhlianta ardcháilithe agus cleachta agus, mar thoradh ar
thuairiscí cigireachta a ullmhú agus a fhoilsiú, léiríodh do na páirtithe leasmhara go léir gur bhain dúshláin
fhollasacha le hoideachas luatbhlianta ardcháilíochta a fhorbairt agus a sholáthar. 

I mbeagán focal, d’éirigh leis an gCigireacht dírithe ar Oideachas sna Luathbhlianta: threisigh sí an tiomantas don
tús is fearr ar fad a thabhairt do gach leanbh agus iad ag tosú ar a dturas oideachasúil; bhronn sí luach agus bailíocht
ar ghairmiúlacht agus ar thiomantas lucht oibre na luathbhlianta; chuir sí eolas téagartha, údarach ar fáil do
thuismitheoirí agus do lucht déanta polasaí araon faoina bhfuil bainte amach agus faoina bhfuil fós le déanamh
chun luath-oideachas ardcháilíochta a sholáthar.

Is léir go bhfuil castacht agus ilghnéitheacht ag baint le hearnáil na luathbhlianta, agus go bhfuil athruithe móra i
ndán don earnáil seo ó thaobh coinníollacha agus comhthéacs an chleachtais. Tar éis na chéad bhliana feidhme,
tháinig teachtaireacht láidir chun cinn ó mhórchuid páirtithe leasmhara  éagsúla a raibh tacaíocht léirithe acu don
fhorbairt dhearfach a d’eascair ó COL. Cé go bhfuil a lán dúshlán ann go fóill don chleachtas ardcháilíochta, is léir
go bhfuil dul chun cinn ag tarlú. Is féidir tacú leis an dul chun cinn seo trí eolas gairmiúil, fianaise-bhunaithe ar
cháilíocht an chleachtais sna luathbhlianta a thabhairt do na páirtithe leasmhara go léir ar a n-áirítear tuismitheoirí,
cleachtóirí agus lucht déanta polasaí. Tá Cigireact na ROS tiomanta do leanúint ag obair i bpáirtnéireacht leis na
príomhpháirtithe leasmhara go léir chun lionsa leanbhlárnach, oideachasúil a dhíriú ar mheastóireacht an tsoláthair
oideachais Stát-mhaoinithe do na luathbhlianta.  
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aGUiSín

aGUiSín 1: FoRLÉaRGaS aR an gCReat CÁiLíoChta Do ChiGiReaChtaí oiDeaChaS-
DhíRithe Sna LUathBhLianta i SUíomhanna LUathBhLianta atÁ PÁiRteaCh Sa
ChLÁR oiDeaChaS LUath-ÓiGe (CoLÓ)

Réimse Toradh

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

1. Cothaíonn atmaisféar agus eagrú an ionaid foghlaim
agus forbairt leanaí

2. Bíonn na caidrimh freagrúil, measúil agus deilíneach

3. Cothaítear féiniúlacht agus muintearas leanaí

Réimse 2 –  Cáilíocht na bpróiseas a thacaíonn le
foghlaim agus le forbairt leanaí

4. Bíonn Aistear: Creatchuraclam na Luathbhlianta mar
bhonn eolais don soláthar.

5. Úsáidtear faisnéis faoi fhorbairt an linbh chun bonn
eolais a chur faoi na chéad chéimeanna eile san
fhoghlaim 

6. Éascaítear idirghníomhaíochtaí ar ardchaighdeán le
leanaí

7. Tacaíonn an timpeallacht agus acmhainní le foghlaim
agus le forbairt leanaí

8. Bíonn an súgradh lárnach i bhfoghlaim agus i
bhforbairt leanaí

9. Cothaítear scileanna fabhraitheacha, litearthachta
agus uimhearthachta

10. Bíonn soláthar d’fhoghlaim agus d’fhorbairt leanaí
ailínithe go dlúth leis na spéiseanna agus na cumais
forbartha a bhíonn acu 

11. Foghlaimíonn leanaí i dtimpeallacht uileghabhálach
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Réimse Toradh

Réimse 3 – Cáilíocht na n-eispéaras
foghlama agus a bhfuil bainte amach
ag leanaí

12. Léiríonn leanaí rannpháirtíocht agus taitneamh ina bhfoghlaim agus
folláine dhearfach

13. Faigheann leanaí taithí ar nithe a bhaint amach agus bíonn siad ag
forbairt trí mheán a dtaithí foghlama 

14. Bíonn féiniúlacht agus muintearas mar aon le scileanna pearsanta agus
sóisialta á fhorbairt ag leanaí chun tacú lena bhfoghlaim agus lena
bhforbairt

15. Cuireann leanaí eispéireas, smaointe agus mothúcháin in iúl do dhaoine
eile ar bhealaí éagsúla

16. Déanann leanaí ciall dá ndomhan tríd an idirghabháil le daoine eile agus
lena dtimpeallacht agus trí shúgradh, fiosrú agus ceistiúchán

Réimse 4 – Cáilíocht na
ceannasaíochta agus na bainistíochta
don fhoghlaim

17. Cuireann Síolta, An Creat Náisiúnta Cáilíochta don Oideachas Luath-
Óige, bonn eolais ar fáil don phleanáil, don athbhreithniú agus don
mheastóireacht 

18. Déanann bainisteoirí laistigh den suíomh soláthar d’eispéiris foghlama
agus forbartha ar ardchaighdeán do leanaí

19. Cothaítear bealaí cumarsáide sa dá threo idir an suíomh luathbhlianta,
tuismitheoirí, teaghlaigh agus leanaí

20. Bainistítear aistrithe isteach sa suíomh, as an suíomh agus laistigh den
suíomh go héifeachtach chun tacú le foghlaim agus forbairt leanaí

Ar fheabhas Tá an soláthar ar fheabhas nuair atá sé thar barr ag tabhairt faoi riachtanais na leanaí.

Go han-mhaith Tá an soláthar an-mhaith nuair atá sé an-éifeachtach ag tabhairt faoi riachtanais na leanaí.

Go maith Tá an soláthar go maith nuair atá sé éifeachtach ag tabhairt faoi riachtanais na leanaí ach
le gnéithe de le forbairt fós.

Go measartha Tá an soláthar go measartha nuair atá gá le feabhas a chur ar an gcleachtas chun tabhairt
faoi riachtanais na leanaí.

Lag Tá an soláthar lag nuair atá sé easnamhach agus nuair atá feabhas suntasach de dhíth chun
tabhairt faoi riachtanais na leanaí.

aGUiSín 2: an Contanam CÁiLíoChta Do ChiGiReaChtaí oiDeaChaS-DhíRithe Sna
LUathBhLianta

Tábla 1: An Contanam Cáilíochta do Chigireachtaí Oideachas-dhírithe sna Luathbhlianta. 
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aGUiSín 3:  teimPLÉaD Do thUaiRiSC aR ChiGiReaCht oiDeaChaS-DhíRithe Sna
LUathBhLianta

An Roinn Oideachais agus Scileanna

Department of Education and Skills

Cigireacht atá dírithe ar an Oideachas sna Luathbhlianta

Tuairisc 

Ainm an tSuímh

UA an tSuímh

Seoladh an tsuímh líne 1

Seoladh an tsuímh líne 2

Seoladh an tsuímh líne 3

Dáta na cigireachta:  dáta mí bliain 

APPENDICES
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aGUiSín

COMHTHÉACS AN tSUÍMH

RÉIMSE 1

CÁILÍOCHT AN CHOMHTHÉACS CHUN TACÚ LE FOGHLAIM AGUS LE FORBAIRT LEANAÍ

n Tá cailíocht an chomhthéacs chun tacú le foghlaim agus le forbairt na leanaí go …….

Gníomhartha a mholtar

RÉIMSE 2 

CÁILÍOCHT NA bPRÓISEAS CHUN TACÚ LE FOGHLAIM AGUS LE FORBAIRT LEANAÍ

n Tá cáilíocht na bpróiseas chun tacú le foghlaim agus forbairt na leanaí go …..

Gníomhartha a mholtar

RÉIMSE 3 

CÁILÍOCHT EISPÉIRIS FOGHLAMA AGUS ÉACHTAÍ NA LEANAÍ

n Tá cáilíocht eispéiris agus gnóthachtála foghlama na leanaí go ….

Gníomhartha a mholtar

RÉIMSE 4 

CÁILÍOCHT NA BAINISTÍOCHTA AGUS NA CEANNASAÍOCHTA DON FHOGHLAIM

n Tá cáilíocht na bainistíochta agus na ceannasaíochta don fhoghlaim go …..

Gníomhartha a mholtar

AN CUMAS NA GNÍOMHARTHA A MHOLTAR THUAS A CHUR I bhFEIDHM

n Tá an cumas ag an tseirbhís na gníomhartha a mholtar sa tuairisc seo a chur i bhfeidhm go.….



Achoimre ar Thorthaí Foriomlána na Cigireachta

An teanga a úsáidtear i dTuairiscí ar Chigireachtaí atá Dírithe ar an Oideachas sna

Luathbhlianta

Ar fheabhas Tá an soláthar ar fheabhas nuair atá sé thar barr ag tabhairt faoi riachtanais na leanaí.

Go han-mhaith Tá an soláthar an-mhaith nuair atá sé an-éifeachtach ag tabhairt faoi riachtanais na
leanaí.

Go maith Tá an soláthar go maith nuair atá sé éifeachtach ag tabhairt faoi riachtanais na leanaí ach
le gnéithe de le forbairt fós.

Go measartha Tá an soláthar go measartha nuair atá gá le feabhas a chur ar an gcleachtas chun tabhairt
faoi riachtanais na leanaí.

Lag Tá an soláthar lag nuair atá sé easnamhach agus nuair atá feabhas suntasach de dhíth
chun tabhairt faoi riachtanais na leanaí.
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Réimse Leibhéal Cáilíochta

Cáilíocht an chomhthéacs a thacaíonn le foghlaim
agus le forbairt leanaí

Cáilíocht na bpróiseas a thacaíonn le foghlaim
agus le forbairt leanaí

Cáilíocht eispéiris foghlama agus éachtaí na leanaí

Cáilíocht na bainistíochta agus na ceannasaíochta
don fhoghlaim
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Suirbhé ar Chigireachtaí atá dírithe ar Oideachas sna Luathbhlianta:  Sraith Ceisteanna Catagóir Freagróra 1: Cleachtóir
Luathbhlianta/ úinéir agus bainisteoir ar sheirbhís luathbhlianta inar tharla COL, agus a d’fhreastail ar an gcruinniú don
aischothú iarchigireachta, a chuir isteach Freagairt Suímh, agus a léigh roinnt tuairiscí  COL atá foilsithe 

An Próiseas Cigireachta Aontú Láidir – Aontú – Neodrach – Easaontú – Easaontú Láidir

1. Bhí an réamhfhógra a tugadh sásúil

2. Chuir próiseas na cigireachta an comhthéacs ina raibh an tseirbhís ag feidhmiú san áireamh

3. Bhí deis agam cáilíocht an tsoláthair oideachais sa suíomh a phlé leis an gcigire/na cigirí 

4. Bhí an cruinniú don aischothú a tharla  leis an gcigire/na cigirí  i ndiaidh na cigireachta sásúil  

5. Ag an gcruinniú don aischothú, tugadh aitheantas do phríomhláidreachtaí an tsuímh

6. Ag an gcruinniú don aischothú, rinneadh aon ghníomhartha a moladh a mhíniú go soiléir

7. Ag an gcruinniú don aischothú, cuireadh an leibhéal cáilíochta a bhain le gach réimse cleachtais in iúl go soiléir

8. Ag an gcruinniú don aischothú, chuir an cigire/na cigirí treoir chabhrach ar fáil faoin tslí ina bhféadfaí an soláthar
oideachais sa suíomh a fheabhsú

9. Ag an gcruinniú don aischothú, míníodh go soiléir an próiseas a bhain le Dearbhú Fíricí

10. Ag an gcruinniú don aischothú,  míníodh go soiléir an próiseas a bhain le  Freagairt an tSuímh

11. Bhí taithí dearfach agamsa ar an bpróiseas a bhain le Dearbhú Fíricí

12. Bhí taithí dearfach agamsa ar an bpróiseas a bhain le Freagairt an tSuímh

Tuairisc na Cigireachta Aontú Láidir – Aontú – Neodrach – Easaontú – Easaontú Láidir

13. Bhí an stíl sa chur i láthair i dtuairisc na cigireachta soiléir agus cabhrach

14. Bhí an fhoclaíocht a úsáideadh i dtuairisc na cigireachta soiléir agus sothuigthe

15. Tugann tuairisc scríofa na cigireachta cur síos cothrom ar ghnéithe den tseirbhís a ndearnadh meastóireacht orthu
le linn na cigireachta

16. Cabhraíonn tuairisc scríofa na cigireachta le cleachtas na seirbhíse a fhorbairt

17. Chuidigh an taithí ar  Chigireacht Oideachas-dhírithe sna Luathbhlianta liom machnamh a dhéanamh ar mo
chleachtas gairmiúil agus mo chleachtas a fhorbairt

18. Bunaithe ar an gcomhairle a bhí ar fáil i dtuairisc na Cigireachta, tá athrú amháin nó níos mó déanta agamsa chun
soláthar oideachais na seirbhíse a fheabhsú

19. Chuir tuairisc na cigireachta leis an bpleanáil don fheabhsúchán, ar bhonn praiticiúil, i mo sheirbhís

20. Ar an iomlán, bhí mé sásta leis an bpróiseas cigireachta

aGUiSín 4: CeiSteanna aR an SUiRBhÉ ComhaiRLiÚChÁin
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Tuairiscí COL i gcoitinne                              Aontú Láidir – Aontú – Neodrach – Easaontú – Easaontú Láidir

21. Tá tuairiscí COL soiléir 

22. Tá tuairiscí COL spéisiúil

23. Cuirtear samplaí coincréideacha ar fáil i dtuairiscí COL den soláthar oideachais i suíomhanna luathbhlianta

24. De ghnáth bíonn na gníomhartha a mholtar i dtuairiscí COL praiticiúil, réasúnta agus curtha in iúl go soiléir

25. Tá fiúntas ag baint le tuariscí COL chun aird a dhíriú ar mhórghnéithe na cáilíochta sa soláthar luathbhlianta

26. Tá roinnt tuairimí úsáideacha faighte agam ó thuairiscí COL faoin tslí inar féidir an soláthar oideachais i mo
sheirbhís luathbhlianta a fheabhsú agus/nó a fhorbairt

27. (TÁ/NÍl)Le tamall anuas tá roinnt tuairimí a léigh mé i dtuairiscí COL curtha i bhfeidhm agam 

28. (SEA/Ní hEA)An mian leat aon tuairim a léiriú faoinar mhaith leat a fheiceáil maidir le tacaíochtaí chun na
gníomhartha a mholtar i dtuairiscí COL a chur i bhfeidhm?

29. Tacaíochtaí a ba mhaith leat a fheiceáil chun na gníomhartha a mholtar i dtuairiscí COL a chur i bhfeidhm
(uasmhéid 700 litir)

30. (SEA/Ní hEA)An mian leat aon tuairimí a léiriú faoi na forbairtí sa todhchaí ar Chigireachtaí Oideachas-dhírithe sna
Luathbhlianta?

31. Aon tuairimí eile (uasmhéid 700 litir)
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Suirbhé ar Chigireachtaí atá dírithe ar Oideachas sna Luathbhlianta:  Sraith Ceisteanna Catagóir Freagróra 2: Cleachtóir
Luathbhlianta/ úinéir agus bainisteoir ar sheirbhís luathbhlianta nár tharla COL ann

Tuairiscí COL i gcoitinne                              Aontú Láidir – Aontú – Neodrach – Easaontú – Easaontú Láidir

1. Tá tuairiscí COL soiléir 

2. Tá tuairiscí COL spéisiúil

3. Cuirtear samplaí coincréideacha ar fáil i dtuairiscí COL den soláthar oideachais i suíomhanna luathbhlianta

4. De ghnáth bíonn na gníomhartha a mholtar i dtuairiscí COL praiticiúil, réasúnta agus curtha in iúl go soiléir

5. Tá fiúntas ag baint le tuariscí COL chun aird a dhíriú ar mhórghnéithe na cáilíochta sa soláthar luathbhlianta

6. Tá roinnt tuairimí úsáideacha faighte agam ó thuairiscí COL faoin tslí inar féidir an soláthar oideachais i mo
sheirbhís luathbhlianta a fheabhsú agus/nó a fhorbairt

7. (TÁ/NÍl)Le tamall anuas tá roinnt tuairimí a léigh mé i dtuairiscí COL curtha i bhfeidhm agam 

8. (SEA/Ní hEA)An mian leat aon tuairim a léiriú faoinar mhaith leat a fheiceáil maidir le tacaíochtaí chun na
gníomhartha a mholtar i dtuairiscí COL a chur i bhfeidhm?

9. Tacaíochtaí a ba mhaith leat a fheiceáil chun na gníomhartha a mholtar i dtuairiscí COL a chur i bhfeidhm
(uasmhéid 700 litir)

10. (SEA/Ní hEA)An mian leat aon tuairimí a léiriú faoi na forbairtí sa todhchaí ar Chigireachtaí Oideachas-dhírithe
sna Luathbhlianta?

11. Aon tuairimí eile (uasmhéid 700 litir)

Suirbhé ar Chigireachtaí atá dírithe ar Oideachas sna Luathbhlianta:  Sraith Ceisteanna Catagóir Freagróra 3:
Tuismitheoir linbh atá ag freastal ar áit réamhscoile saor in aisce

Tuairiscí COL i gcoitinne                              Aontú Láidir – Aontú – Neodrach – Easaontú – Easaontú Láidir

1. Tá tuairiscí COL soiléir 

2. Tá tuairiscí COL spéisiúil

3. Cuirtear samplaí coincréideacha ar fáil i dtuairiscí COL den soláthar oideachais i suíomhanna luathbhlianta

4. De ghnáth bíonn na gníomhartha a mholtar i dtuairiscí COL praiticiúil, réasúnta agus curtha in iúl go soiléir

5. Tá fiúntas ag baint le tuariscí COL chun aird a dhíriú ar mhórghnéithe na cáilíochta sa soláthar luathbhlianta

6. (SEA/Ní hEA)An mian leat aon tuairimí a léiriú faoi na forbairtí sa todhchaí ar Chigireachtaí Oideachas-dhírithe
sna Luathbhlianta?

7. Aon tuairimí eile (uasmhéid 700 litir)
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Suirbhé ar Chigireachtaí atá dírithe ar Oideachas sna Luathbhlianta:  Sraith Ceisteanna Catagóir Freagróra 4: Acadóir i
réimse oideachais na Luathbhlianta

Tuairiscí COL i gcoitinne                              Aontú Láidir – Aontú – Neodrach – Easaontú – Easaontú Láidir

1. Tá tuairiscí COL soiléir 

2. Tá tuairiscí COL spéisiúil

3. Cuirtear samplaí coincréideacha ar fáil i dtuairiscí COL den soláthar oideachais i suíomhanna luathbhlianta

4. De ghnáth bíonn na gníomhartha a mholtar i dtuairiscí COL praiticiúil, réasúnta agus curtha in iúl go soiléir

5. Tá fiúntas ag baint le tuariscí COL chun aird a dhíriú ar mhórghnéithe na cáilíochta sa soláthar luathbhlianta

6. (SEA/Ní hEA)An mian leat aon tuairim a léiriú faoinar mhaith leat a fheiceáil maidir le tacaíochtaí chun na
gníomhartha a mholtar i dtuairiscí COL a chur i bhfeidhm?

7. Tacaíochtaí a ba mhaith leat a fheiceáil chun na gníomhartha a mholtar i dtuairiscí COL a chur i bhfeidhm
(uasmhéid 700 litir)

8. (SEA/Ní hEA)An mian leat aon tuairimí a léiriú faoi na forbairtí sa todhchaí ar Chigireachtaí Oideachas-dhírithe
sna Luathbhlianta?

9. Aon tuairimí eile (uasmhéid 700 litir)

Suirbhé ar Chigireachtaí atá dírithe ar Oideachas sna Luathbhlianta:  Sraith Ceisteanna Catagóir Freagróra 6:  Eile

Tuairiscí COL i gcoitinne                              Aontú Láidir – Aontú – Neodrach – Easaontú – Easaontú Láidir

1. Tá tuairiscí COL soiléir 

2. Tá tuairiscí COL spéisiúil

3. Cuirtear samplaí coincréideacha ar fáil i dtuairiscí COL den soláthar oideachais i suíomhanna luathbhlianta

4. De ghnáth bíonn na gníomhartha a mholtar i dtuairiscí COL praiticiúil, réasúnta agus curtha in iúl go soiléir

5. Tá fiúntas ag baint le tuariscí COL chun aird a dhíriú ar mhórghnéithe na cáilíochta sa soláthar luathbhlianta

6. (SEA/Ní hEA)An mian leat aon tuairimí a léiriú faoi na forbairtí sa todhchaí ar Chigireachtaí Oideachas-dhírithe
sna Luathbhlianta?

7. Aon tuairimí eile (uasmhéid 700 litir)
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Foilsithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, 2018 

Foghlaim den Scoth do chách


