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CAIBIDIL  1

1.1 Forléargas
Tugann féinmheastóireacht scoile cumhacht do phobal scoile an dea-chleachtas a aithint agus a 
dhearbhú, agus réimsí a bhfuil feabhsúchán de dhíth orthu a aithint agus gníomhú ina leith. Baineann 
féinmheastóireacht scoile go príomha le scoileanna ag glacadh seilbh ar a bhforbairt agus feabhsúchán 
féin. 

Tugadh féinmheastóireacht scoile isteach go foirmiúil i gcóras scolaíochta na hÉireann sa bhliain 2012 mar 
phróiseas comhoibríoch, athmhachnamhach d’athbhreithniú inmheánach scoile, dírithe ar fheabhsúchán 
scoile. Déanann féinmheastóireacht scoile tuilleadh forbartha ar an bpróiseas um phleanáil forbartha 
scoile, agus díríonn sé go daingean ar theagasc agus foghlaim. Chuir Imlitir 0040/2012 dualgas ar gach 
scoil gabháil le próiseas na féinmheastóireachta scoile, agus leag sé amach an aidhm agus an bunús 
atá leis. In Imlitir 0040/2016 leagtar amach an chaoi inar chóir do scoileanna leanúint ar aghaidh le 
féinmheastóireacht scoile a chur i bhfeidhm.

Le féinmheastóireacht scoile bíonn fiosrú athmhachnamhach ann as a dtiocfaidh pleanáil gnímh 
d’fheabhsúchán atá á treorú ag fianaise a bhailítear laistigh den chomhthéacs uathúil atá ag gach 
scoil. Cuireann an próiseas ar chumas na scoileanna an fhianaise seo a úsáid chun spriocanna agus 
gníomhartha fiúntacha agus sainiúla d’fheabhsúchán a aithint a dhíríonn ar chleachtais teagaisc agus 
foghlama. Cuireann sé ar a gcumas pleananna feabhsúcháin a chruthú agus a chur i bhfeidhm, a ndul 
chun cinn a thomhas, agus a ngnóthachtálacha a aithint.

Ina rannpháirtíocht leanúnach le féinmheastóireacht scoile, ba chóir do scoileanna leanúint de dhíriú 
ar theagasc agus foghlaim. Ba chóir dóibh leanúint den phróiseas a úsáid chun tionscnaimh náisiúnta a 
chur i bhfeidhm agus chun gnéithe dá gcleachtais teagaisc agus foghlama nach mór a fhorbairt agus a 
fheabhsú a aithint, agus obair orthu. Samhlaítear go mbainfidh formhór na n-iar-bhunscoileanna úsáid 
as an bpróiseas féinmheastóireachta scoile sa tréimhse 2016-2020 chun fócas fiúntach a choinneáil ar 
an litearthacht agus an uimhearthacht agus cuidiú leo Creat don tSraith Shóisearach 2015 a thabhairt 
isteach agus a leabú.

1.2 Aidhm na dTreoirlínte seo
Tá na Treoirlínte leasaithe seo ullmhaithe ag an gCigireacht chun tacaíocht phraiticiúil a chur ar fáil 
do scoileanna agus iad ag leanúint ar aghaidh le féinmheastóireacht scoile. Léiriú is ea iad ar aiseolas 
ó scoileanna agus na comhpháirtithe oideachais faoi na Treoirlínte bunaidh agus níos leithne faoin a 
dtaithí ar phróiseas na féinmheastóireachta scoile go dtí seo. 

Áiríonn na Treoirlínte sliocht as Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016: Creat Cáilíochta d’Iar-
Bhunscoileanna, a cheap an Roinn Oideachais agus Scileanna i gcomhairle leis na comhpháirtithe 
oideachais, a bheidh scoileanna ábalta a úsáid nuair a bheidh siad ag déanamh meastóireachta agus ag 
féachaint lena gcleachtas a fhorbairt agus a fheabhsú. Tá dhá dhiminsean sa Chreat Cáilíochta:

•	 Teagasc	agus	foghlaim

•	 Ceannaireacht	agus	bainistíocht

Díríonn na Treoirlínte seo ar dhimimsean an teagaisc agus na foghlama, atá mar phríomhobair ag gach 
scoil. Dar leis an gCreat Cáilíochta, tá an fhoghlaim iomlánaíoch agus ríthábhachtach d’fhorbairt fholláin 
na scoláirí (féach 3.2 thíos).

Trí athmhachnamh a dhéanamh ar a bhfuil á mhúineadh ag múinteoirí agus ar an gcaoi ina múineann 
siad é, agus ar a bhfoghlaimíonn scoláirí agus ar an gcaoi ina bhfoghlaimíonn siad é, tiocfaidh bainistíocht 
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na scoile agus na múinteoirí ar an eolas go bhfuil gnéithe áirithe den oideachas a chuireann siad ar fáil 
éifeachtach agus go bhfuil gá le feabhsú i ngnéithe eile.

Tugann na Treoirlínte moltaí praiticiúla faoin gcaoi ina bhféadfadh scoileanna breithiúnais a dhéanamh 
faoi chleachtas agus faoi conas mar atá ag éirí lena scoláirí. Tá ráitis ar chleachtas san áireamh iontu chun 
scoileanna a threorú le breithiúnais cháilíochta a dhéanamh maidir lena gcuid oibre agus tagraíonn siad 
do na huirlisí samplacha d’fhéinmheastóireacht scoile chun cuidiú le bailiú fianaise atá ar fáil ag www.
schoolself-evaluation.ie.

1.3 Cé dóibh na Treoirlínte?
Tá na Treoirlínte ann:

•	 dóibh siúd uile atá freagrach as a chinntiú go dtugann ár scoileanna oideachas den scoth do 
scoláirí.

•	 d’iontaobhaigh agus eagraíochtaí pátrúnachta a dteastódh uathu a chinntiú go bhfuil próiseas na 
féinmheastóireachta scoile ag teacht le héiteas na scoile agus go ndéantar an chomhchomhairle 
chuí leis an bpobal scoile uile

•	 do bhoird bhainistíochta, do phríomhoidí, do phríomhoidí tánaisteacha agus do mhúinteoirí 
chun cuidiú leo an t-eolas cuí a úsáid leis an dea-chleachtas a dhearbhú agus fócas soiléir a bheith 
acu ar na réimsí ar leith a gcaithfear díriú orthu d’fheabhsú nó d’fhorbairt

•	 do phobail scoile, lena n-áirítear scoláirí agus tuismitheoirí, chun cuidiú lena rannpháirtíocht is 
iomláine i bpróisis féinmheastóireachta scoile.

1.4 Ag baint úsáide as na Treoirlínte
Tá sé beartaithe go gcuideoidh na Treoirlínte le scoileanna i bpróiseas na féinmheastóireachta scoile. Is 
féidir iad a úsáid chun treoir a thabhairt don athmhachnamh ar chleachtais teagaisc agus foghlama; chun 
plé gairmiúil a threorú; chun a bhfuil ag obair go maith a dhearbhú; agus chun cinneadh a dhéanamh ar 
thosaíochtaí gnímh. Cinnfidh gach scoil ar an áit is fearr tosú. Déantar cur síos ar ábhar agus ar struchtúr 
na dTreoirlínte i roinn 1.5.

1.5 Ábhar agus struchtúr na dTreoirlínte 
Caibidil 2, Próiseas na féinmheastóireachta scoile: cuirtear béim ar an bhféinmheastóireacht scoile mar 
phróiseas agus léirítear cur chuige céim ar chéim chun tús a chur le féinmheastóireacht scoile.

Caibidil 3, An Creat Cáilíochta D’iar-bhunscoileanna: cuirtear creat cáilíochta i láthair, a léiríonn réimsí 
agus caighdeáin, chun cuidiú le scoileanna meastóireacht a dhéanamh ar theagasc agus ar fhoghlaim 
ar bhealach córasach agus soiléir.

Caibidil 4, Ráitis ar chleachtas: tugtar cur síos ar thacar de chaighdeáin agus ráitis ar chleachtas chun 
cuidiú le scoileanna breithiúnais a dhéanamh faoi chaighdeán an teagaisc agus na foghlama.

Caibidil 5, Cuir chuige meastóireachta: déantar cur síos ar réimse de chuir chuige agus de mhodhanna ar 
féidir le scoileanna a úsáid chun an fhianaise a bhailiú atá riachtanach don fhéinmheastóireacht scoile.

Caibidil 6, An tuairisciú ar an bhféinmheastóireacht: tugtar treoir do scoileanna maidir le taifeadadh 
a dhéanamh ar a bpróisis féinmheastóireacht agus a bplean feabhsúcháin scoile, agus iad a roinnt le 
tuismitheoirí agus leis an bpobal scoile i gcoitinne.

Réamhrá
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CAIBIDIL 2
Cuireann an chaibidil seo féinmheastóireacht scoile i láthair mar phróiseas, agus 
leagtar amach cur chuige céim ar chéim.

2.1  Cad is féinmheastóireacht scoile ann?
Is éard is féinmheastóireacht scoile ann ná próiseas comhoibríoch, uileghabhálach agus athmhachnamhach 
den athbhreithniú inmheánach scoile. Le linn na féinmheastóireachta scoile beidh an príomhoide, an 
príomhoide tánaisteach agus na múinteoirí, faoi stiúir an bhoird bhainistíochta agus an phátrúin agus i 
gcomhairle le tuismitheoirí agus le scoláirí, páirteach i bhfiosrú athmhachnamhach ar obair na scoile. Cur 
chuige fianaise-bhunaithe is ea é ina mbailítear eolas ó réimse d’fhoinsí agus ina ndéantar breithiúnais 
chun feabhsúcháin a chur i bhfeidhm ar fhoghlaim na scoláirí. Cuireann féinmheastóireacht scoile iallach 
ar scoil aghaidh a thabhairt ar na mórcheisteanna seo a leanas maidir le gné nó le gnéithe dá cuid oibre:

•	 Conas	mar	atá	ag	éirí	linn?

•	 Conas	is	eol	dúinn?

•	 Conas	is	féidir	linn	tuilleadh	a	fháil	amach?

•	 Cad	iad	ár	láidreachtaí?

•	 Cad	iad	ár	réimsí	feabhsúcháin?	

•	 Conas	is	féidir	linn	feabhsú?

2.2  Féinmheastóireacht scoile agus cigireacht
Próisis chomhlántacha is ea féinmheastóireacht scoile agus meastóireacht sheachtrach, agus tá an dá 
rud dírithe ar fheabhsúchán. Tugann próiseas na féinmheastóireachta scoile bealach do scoileanna chun 
tosaíochtaí a aithint agus déileáil leo, agus chun a chinntiú go mbíonn fócas scoile-uile ar fheabhas a 
chur ar ghnéithe ar leith den teagasc agus foghlaim a fheabhsú. Tugann meastóireachtaí seachtracha, 
ach go háirithe meastóireachtaí scoile uile, aird ar na tosaíochtaí atá aitheanta ag scoileanna agus 
déanann siad measúnú ar a gcleachtais teagaisc agus foghlama. I bhfianaise an fhócais choitianta seo ar 
an bhfeabhsúchán, le linn a cuid meastóireachtaí, cuirfidh an Chigireacht san áireamh rannpháirtíocht 
na scoileanna le féinmheastóireacht agus torthaí na rannpháirtíochta sin.

2.3  Féinmheastóireacht scoile agus pleanáil forbartha scoile
Tógann féinmheastóireacht scoile ar phróiseas na pleanála forbartha scoile, agus forbraíonn sí é. Is 
bealach oibre é a chuidíonn leis na ranna buana agus na ranna forbartha den phlean scoile. Trí 
fhéinmheastóireacht scoile, déanann scoileanna athmhachnamh agus athbhreithniú ar a bpolasaithe ó 
lá go lá, le fócas ar leith ar theagasc agus foghlaim. Cuireann sí próiseas inmheánach ar fáil do na scoil, 
lena n-áirítear scoileanna DEIS, chun pleanáil gnímh d’fheabhsúchán a fhorbairt agus a chur chun cinn. 

Le féinmheastóireacht scoile bíonn fiosrú athmhachnamhach ann as a dtiocfaidh pleanáil gnímh 
d’fheabhsúchán atá á treorú ag fianaise a bhailítear laistigh den chomhthéacs uathúil atá ag gach 
scoil. Cuireann an próiseas ar chumas na scoileanna an fhianaise seo a úsáid chun spriocanna agus 
gníomhartha fiúntacha agus sainiúla d’fheabhsúchán a aithint a dhíríonn ar chleachtais teagaisc agus 
foghlama. Cuireann sé ar a gcumas pleananna feabhsúcháin a chruthú agus a chur i bhfeidhm, a ndul 
chun cinn a thomhas, agus a ngnóthachtálacha a aithint.
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Cuireann féinmheastóireacht scoile comhthéacs fiúntach ar fáil inar féidir le boird bhainistíochta 
tuilleadh forbartha a dhéanamh ar na polasaithe agus cleachtais atá sa roinn bhuan den phleanscoile 
chun a chinntiú go dtacaíonn siad le forbairtí agus feabhsúcháin leanúnacha sa teagasc agus foghlaim.

2.4 Féinmheastóireacht scoile agus athrú curaclaim
Próiseas bunaithe ar fhianaise is ea féinmheastóireacht scoile a chuireann ar chumas na múinteoirí agus 
na scoileanna foghlaim a scoláirí a aithint, a anailísiú agus breithiúnais a dhéanamh ina leith. Tacaíonn sí 
le pleanáil agus le gníomh a dhéanamh d’fhonn an fhoghlaim sin a fheabhsú. Tá sí in oiriúint go maith 
mar thaca le próiseas leanúnach d’athrú curaclaim. 

Sa tréimhse 2016-2020 beidh athrú suntasach curaclaim ar bun in iar-bhunscoileanna tríd an gCreat don 
tSraith Shóisearach 2015. Cuideoidh próiseas na féinmheastóireachta scoile le scoileanna gabháil don 
Creat ar bhealaí éagsúla. An rud is tábhachtaí, cuideoidh sé le scoileanna díriú ar chleachtas seomra 
ranga agus athmhachnamh a dhéanamh ar na hathruithe sa teagasc, foghlaim agus measúnú ag leibhéal 
an ábhair nó ag leibhéal na scoile-uile atá riachtanach chun freastal ar riachtanais an Chreata, agus iad 
sin a thabhairt isteach.

2.5  Próiseas na féinmheastóireachta scoile
Tá an próiseas atriallach toisc go gcuidíonn sé le timthriallacha anailíse nó le filleadh ar chéim den timthriall 
roimhe sin de réir mar is gá. Sa chreat thíos (Fíor 2.1) leagtar béim ar phróiseas na féinmheastóireachta 
scoile ina bhfuil sé chéim. Tacaíonn sé seo le tógáil saintaithí na múinteoirí thar am san fhéachaint ar an 
bhfianaise maidir le foghlaim na scoláirí, anailís a dhéanamh uirthi, í a léirmhíniú agus gníomhú uirthi 
chun torthaí a fheabhsú. 

Fíor 2.1:  PRÓISEAS SÉ-CHÉIM NA FÉINMHEASTÓIREACHTA SCOILE

 

Fianaise
a bhailiú

Déan anailís 
agus déan 

breithiúnais

Scríobh agus roinn 
tuairisc agus plean 

feabhsúcháin

Cuir plean 
feabhsúcháin  i 

bhfeidhm

Déan 
monatóireacht 
ghníomhartha 

agus déan 
meastóireacht 
ar thionchar

Ainmnigh 
an fócas

Próiseas na féinmheastóireachta scoile
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Sa chéad trí chéim den chreat tugtar cur síos ar chéim imscrúdaithe an phróisis. Féadfaidh an chéim 
imscrúdaithe seo a bheith ann sa chéad bhliain de thimthriall ceithre bliana agus is féidir í a úsáid chun 
an plean feabhsúcháin a fhiosrú agus a fhorbairt, agus ullmhú dá chur i bhfeidhm. 

Tosaíonn próiseas na féinmheastóireachta scoile le réimse a ainmniú d’fhócas agus fiosrú trí thuiscint 
agus eolas na múinteoirí ar a gcomhthéacs scoile féin. Ina dhiaidh sin bíonn bailiúchán fianaise ann i 
dtaca leis an réimse atá roghnaithe. Déantar anailís ar an bhfianaise ansin agus déantar breithiúnais 
maidir le láidreachtaí reatha agus réimsí feabhsúcháin na scoile. 

Leis an gcéad chéim eile cinntítear go gcoinníonn na scoileanna taifead ar an meastóireacht agus go 
dtugann siad cur síos ar na gníomhartha d’fheabhsúchán. Tarlaíonn sé seo le linn na céime imscrúdaithe 
nó ag a deireadh. Déantar an tuairisc fhéinmheastóireachta scoile agus an plean feabhsúcháin a thagann 
dá bharr a roinnt leis an bpobal scoile. 

Cuirtear an plean feabhsúcháin i ngnímh  ansin agus déantar monatóireacht agus meastóireacht air thar 
thréimhse trí bliana a infheidhme go dtí go mbíonn an cleachtas leabaithe. Féadfaidh an timthriall tosú 
arís, ag díriú ar réimse eile atá ainmnithe, nó ag filleadh ar an réimse céanna chun feabhsúchán breise, 
níos doimhne a lorg. 

Tábla 2.1 PRÓISEAS SÉ-CHÉIM NA FÉINMHEASTÓIREACHTA SCOILE A CHUR i BHFEIDHM

TEAGASC AGUS FOGHLAIM
Céim 1: Ainmnigh an 

fócas

An chuid ábhartha de 

na Treoirlínte: Caibidil 3 

Déan machnamh ar athbhreithniú an Chreata Cáilíochta
Ainmnigh an réimse is ábhartha do do scoil

Céim 2: Bailigh fianaise

An chuid ábhartha de 

na Treoirlínte: Caibidlí 4 

agus 5 

Torthaí na 
bhfoghlaimeoirí

Eispéiris na 
bhfoghlaimeoirí

Cleachtas aonair 
na múinteoirí

Cleachtas 
comhchoiteann/
comhoibríoch na 

múinteoirí

Déan imscrúdú ar do réimse fócais

Céim 3: Déan anailís 

agus déan breithiúnais

An chuid ábhartha de 

na Treoirlínte: Caibidil 4 Déan meastóireacht ar éifeachtacht do chleachtais reatha ag baint úsáide as ráitis ar 
chleachtas

Céim 4: Scríobh agus 

roinn tuairisc agus 

plean feabhsúcháin

An chuid ábhartha de 

na Treoirlínte: Caibidil 6

Déan do thátail a thaifeadadh agus do phlean feabhsúcháin scoile a fhorbairt

Roinn achoimre ar an dtaifead seo leis na tuismitheoirí agus leis an bpobal scoile

Céim 5: Cuir plean 

feabhsúcháin i ngníomh

Gníomhartha ag leibhéal an ranga 

Gníomhartha ag leibhéal na roinne ábhair agus ag leibhéal na bliana

Gníomhartha ag leibhéal na scoile

Céim 6: Déan 

monatóireacht ar 

ghníomhartha agus 

déan meastóireacht ar 

thionchar

Athruithe sa chleachtas

Eispéiris na múinteoirí

Eispéiris na scoláirí

Tionchar ar an bhfoghlaim

LEASAIGH MAR IS GÁ

Gan a bheith éifeachtach                                Fíoréifeachtach 
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Próiseas na féinmheastóireachta scoile

CÉIM 1: AINMNIGH AN FÓCAS
Le Céim 1 ainmnítear an fócas d’imscrúdu. Beidh ar bhaill de phobal na scoile gné ar leith den teagasc agus 
foghlaim a ainmniú gur mhaith leo a imscrúdú. Beidh sé seo bunaithe ar a mothúchán dá gcomhthéacs 
féin agus an áit ina mothaíonn siad go bhféadfadh a scoil an acmhainn d’fheabhsúchán a fhiosrú.
 
CÉIM 2: BAILIGH FIANAISE
Nuair atá fócas do phróiseas na féinmheastóireachta scoile ainmnithe, is féidir leis an scoil bogadh ar 
aghaidh chun fianaise a bhailiú faoin a bhfuil ag obair go maith agus cad is féidir a fheabhsú. De ghnáth, 
ba chóir eolas a bhailiú ó roinnt foinsí. Braithfidh an cineál eolais nó an fhianaise a chaithfear a bhailiú 
ar fhócas mheastóireacht na scoile. Féadfar sonraí cainníochtúla agus cáilíochtúla araon a bhailiú ó raon 
d’fhoinsí - múinteoirí, scoláirí, tuismitheoirí, bainistíocht, seomraí ranga agus suíomhanna foghlama eile 
sa scoil ina measc. 

Tá sé tábhachtach a chinntiú go bhfuil an fhianaise ar fad a bhailítear inbhainistithe, úsáideach agus 
dírithe. 
Má bhailítear an iomarca eolais féadfar an bonn a bhaint de gach ceann de na nithe tábhachtacha seo. 

B’fhéidir go gcinnfidh scoileanna ar anailís a dhéanamh ar shonraí measúnaithe agus ar thaifid ar dhul 
chun cinn scoláirí mar phointe tosaigh. Is samplaí úsáideacha d’fhianaise iad tuairimí na múinteoirí agus 
a dtaifid (measúnú, roghnú ag bonnleibhéal, gnáthleibhéal agus ardleibhéal in ábhair ar leith agus 
gnóthachtáil sna scrúduithe stáit). Tá sé tábhachtach freisin a chinntiú go mbíonn tuairimí dhaoine eile 
mar chuid den bhonn fianaise. Ba chóir do scoileanna freisin eolas a bhailiú ó scoláirí agus ó thuismitheoirí 
d’fhonn a chinntiú go bhfuil dóthain eolais acu chun breithiúnais atá cruinn a dhéanamh. 

Tá athmhachnamh agus dialóg ghairmiúil idir múinteoirí, ag díriú ar ghnéithe ar leith den teagasc 
agus foghlaim an-tábhachtach nuair atá fianaise á bhailiú. De réir mar a fhorbraítear cleachtais 
chomhoibríocha níos mó i measc na foirne teagaisc, beidh teagasc foirne agus athbhreithniú gairmiúil 
comhoibríoch ina mhodh éifeachtach chun fianaise a bhailiú.

Is féidir uirlisí samplacha chun tacú le bailiú éifeachtach na fianaise a rochtain ar www.schoolself-
evaluation.ie agus ba chóir iad a chur in oiriúint chun freastal ar chomhthéacs ar leith gach scoile. 

CÉIM 3: DÉAN ANAILÍS AGUS DÉAN BREITHIÚNAIS
Baineann Céim 3 le hanailís ar na sonraí agus tátail a bhaint bunaithe ar na sonraí atá  anailísithe. Ba 
chóir do scoileanna na láidreachtaí a aithníonn siad sna gnéithe den chleachtas a bhfuil meastóireacht 
á dhéanamh orthu a chinneadh, a dhearbhú agus a cheiliúradh. Ba chóir dóibh freisin aitheantas a 
thabhairt do na réimsí ba chóir a chur in ord tosaíochta d’fheabhsúchán. D’fhonn a bheith chomh 
oibiachtúil agus is féidir ba chóir dóibh breithiúnas a thabhairt ar an gcáilíocht ag baint úsáide as na 
ráitis ar chleachtas i gcaibidil 4 de na Treoirlínte, le haird mar is cuí ar chomhthéacs na scoile. Tugtar na 
ráitis ar chleachtas ag dhá leibhéal. Tugann na ráitis ar chleachtas éifeachtacha cur síos ar chleachtais atá 
ag feidhmiú ag leibhéal cumasach agus éifeachtach. Tugann na ráitis ar chleachtas fíoréifeachtacha cur 
síos ar chleachtais atá an-éifeachtach agus rathúil. 

Ag baint úsáide as na ráitis sa bhealach féinmheastóireachta seo, is dócha go bhfaighidh gnáth scoil 
amach go bhfuil a cleachtas ag teacht i neart réimsí leis na ráitis ar chleachtas éifeachtacha, agus go 
bhfuil roinnt réimsí dá cuid oibre fíoréifeachtach. B’fhéidir go n-aithneoidh sí réimsí ina bhfuil gá le 
forbairt agus feabhsúchán chun iad a thabhairt chuig an leibhéal um chleachtas éifeachtach. Cuideoidh 
na ráitis freisin le scoil réimsí cleachtais a fhorbairt ó ‘éifeachtach’ go ‘fíoréifeachtach’, más cuí. 

CÉIM 4: SCRÍOBH AGUS ROINN TUAIRISC FHÉINMHEASTÓIREACHTA AGUS PLEAN 
FEABHSÚCHÁIN
Déanann Céim 4 deimhin de go gcoinníonn scoileanna taifead ar a bhféinmheastóireacht; go ndéanann 
siad pleanáil don bhealach ina gcuirfidh siad feabhas ar na réimsí curaclaim nó na gnéithe den 
teagasc agus foghlaim a bhfuil meastóireacht á dhéanamh orthu; agus go roinneann siad torthaí na 
meastóireachta agus na pleananna feabhsúcháin le pobal na scoile. 

De ghnáth, ba chóir don tuairisc fhéinmheastóireachta scoile agus don phlean feabhsúcháin a bheith in 
aon doiciméad amháin nach bhfuil níos mó ná trí leathanach ar fhad. De ghnáth, ba chóir é a chomhlánú 
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uair sa bhliain. Tá teimpléad don doiciméad seo ar fáil ag www.schoolself-evaluation.ie. Is í an tuairisc 
an chéad chuid agus ba chóir di cur síos a thabhairt ar na nithe seo a leanas: 

•	 Cur	síos	ar	an	dul	chun	cinn	atá	déanta	ar	fheabhsúchán	a	chur	i	bhfeidhm	i	réimsí	ar	a	rinneadh	
meastóireacht agus pleananna feabhsúcháin sa bhliain roimhe sin

•	 An	ghné	nua	de	theagasc	agus	foghlaim	atá	roghnaithe	d’fhéinmheastóireacht,	más	cuí

•	 Na	réimsí	atá	curtha	in	ord	tosaíochta	ag	an	scoil	le	haghaidh	feabhsúcháin

Is é an plean feabhsúcháin an dara cuid den doiciméad. Ba chóir dó cur síos a thabhairt ar an bhfeabhsúchán 
atá an scoil ag iarraidh a bhaint amach agus na gníomhartha a dhéanfar chun na feabhsúcháin a chur 
i gcrích.

Is é socrú spriocanna sainiúla an pointe tosaigh. Agus breithiúnas cruthaithe bunaithe ar an eolas nó 
fianaise ábhartha, beidh scoil ábalta cinneadh ar spriocanna sainiúla, intomhaiste, insroichte, réalaíocha 
agus faoi cheangal ama (SMART) chun feabhsúcháin a dhéanamh. Céim thábhachtach is ea í seo sa 
chinneadh ar na gníomhartha nach mór a dhéanamh.

Ba chóir na nithe seo a leanas a bheith sa chuid seo den doiciméad: 

•	 Spriocanna	d’fheabhsú	le	fócas	ar	thorthaí	na	bhfoghlaimeoirí

•	 Na	gníomhaíochtaí	atá	de	dhíth	chun	spriocanna	a	bhaint	amach	thar	trí	bliana

•	 Tagairt	dóibh	siúd	a	dhéanfaidh	na	gníomhaíochtaí	atá	luaite	

•	 Tagairt	dóibh	siúd	a	dhéanfaidh	monatóireacht	agus	athbhreithniú	ar	an	gcur	i	bhfeidhm	agus	
ar an dul chun cinn

•	 Tagairt	don	chaoi	inar	féidir	le	tuismitheoirí	cuidiú

•	 Fráma	ama	chun	na	spriocanna	a	bhaint	amach

Iarrann an chuid deiridh den chéim seo ar scoileanna achoimre ar an dtuairisc fhéinmheastóireachta agus 
an plean feabhsúcháin a roinnt leis an bpobal scoile uile. 

CÉIM 5: CUIR PLEANANNA FEABHSÚCHÁIN I NGNÍOMH
Seo í an phríomhchéim sa phróiseas. Ní go dtí go gcuirtear na gníomhaíochtaí ar fad sa phlean 
feabhsúcháin i bhfeidhm a bheidh obair na scoile in ann feabhsú. Ba chóir go mbeadh seilbh ag pearsanra 
cuí uile na scoile ar na gníomhartha atá le cur i bhfeidhm ag leibhéal an mhúinteora aonair, leibhéal 
na roinne ábhair, nó leibhéal na scoile uile. Ba chóir go mbeadh na gníomhartha seo ina gcuid den 
ghnáthphróiseas teagaisc agus foghlama.

CÉIM 6: DÉAN MONATÓIREACHT AR GHNÍOMHARTHA AGUS DÉAN MEASTÓIREACHT AR 
THIONCHAR
D’fhonn meastóireacht a dhéanamh ar thionchar na ngníomhartha, ní mór monatóireacht a dhéanamh 
orthu. Tá roinnt ceisteanna úsáideach nuair atá machnamh á dhéanamh uirthi seo: 

•	 An	bhfuil	an	cleachtas	athraithe	sna	seomraí	ranga?	

•	 Cad	iad	eispéiris	na	múinteoirí	ar	na	hathruithe	comhaontaithe?	

•	 Cad	iad	eispéiris	na	scoláirí	ar	na	hathruithe	comhaontaithe?	

•	 Cad	é	an	tionchar	ar	fhoghlaim	na	scoláirí?	

Beidh ar na scoileanna a chinneadh:
•	 Cé	mar	a	tharlóidh	monatóireacht?

•	 Cé	a	bheidh	freagrach	as	monatóireacht?

•	 Cé	mar	a	chinnfear	ar	an	dul	chun	cinn	agus	cé	mar	a	thabharfar	tuairisc	air?

•	 Cathain	a	thabharfar	tuairisc	ar	an	dul	chun	cinn	agus	cé	dóibh?	(mar	shampla,	ag	cruinnithe	
foirne, cruinnithe pleanála, cruinnithe boird)

•	 Má	tá	spriocanna	agus	gníomhartha	réalaíoch	nó	más	gá	iad	a	athrú.

Tá tábhacht le ról na ndaoine atá i gceannas ar an bpróiseas, agus ról na múinteoirí uile sa mhonatóireacht 
rialta agus córasach ar chur i bhfeidhm an phlean. Maidir leis seo, ní mór eolas a bhailiú agus a úsáid ar 
eatraimh shainithe chun a sheiceáil an bhfuil na feabhsúcháin riachtanacha á ndéanamh. Agus an plean 
feabhsúcháin scoile curtha i bhfeidhm, tosaíonn timthriall nua den fhéinmheastóireacht scoile.
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Caibidil 3
Creat cáilíochta d’iar-bhunscoileanna
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CAIBIDIL  3
Cuireann an chaibidil seo creat cáilíochta um fhéinmheastóireacht scoile i láthair 
do theagasc agus foghlaim. Leagann an creat amach réimsí agus caighdeáin chun 
cur ar chumas scoileanna meastóireacht a dhéanamh ar theagasc agus foghlaim 
ar bhealach córasach agus soiléir.

3.1 Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016: Creat Cáilíochta d’Iar-
Bhunscoileanna

Tá creat cáilíochta forbartha do scoileanna ag an Roinn, atá ar fáil ina foilseachán Ag Breathnú ar an 
Scoil Againne 2016: Creat Cáilíochta d’Iar-Bhunscoileanna. Tá dhá dhiminsean sa chreat: teagasc agus 
foghlaim, agus ceannaireacht agus bainistíocht. Tá an creat cáilíochta seo ceaptha le treoir a thabhairt 
d’fhéinmheastóireacht scoile agus do mheastóireacht sheachtrach freisin. Chun críche na soiléire agus na 
hiomláine, tugtar an creat iomlán ar leathanach 17. Tá sé tábhachtach a nótáil, áfach, gurb é an fócas 
atá de dhíth d’fhéinmheastóireacht scoile ó 2016 go 2020 ná diminsean  an teagaisc agus na foghlama 
amháin.

Is éard atá sa chuid teagaisc agus foghlama seo den chreat ná leagan nuashonraithe agus simplithe 
den chreat a foilsíodh i dTreoirlínte na bliana 2012. Thug aiseolas ó scoileanna agus na comhpháirtithe 
oideachais treoir don athmhúnlú ar na téamaí agus na fothéamaí go dtí na réimsí agus na caighdeáin 
sa chreat cáilíochta seo.

Tá an roinn teagaisc agus foghlama den chreat ceaptha chun cuidiú le scoileanna a láidreachtaí agus a 
réimsí forbartha a aithint agus cur ar a gcumas seilbh a ghlacadh ar a bhforbairt agus feabhsúchán féin. 
Ar an mbealach seo, féachann sé le féinmheastóireacht, cleachtas athmhachnamhach agus freagrúlacht 
do riachtanais na bhfoghlaimeoirí a leabú sna seomraí ranga, scoileanna agus suíomhanna eile.

3.2  Prionsabail ranna an chreata um theagasc agus foghlaim
Glacann an creat dearcadh iomlánaíoch ar an bhfoghlaim. Leagtar an bhéim ann ar an ngá do scoláirí 
raon leathan scileanna agus inniúlachtaí a fhorbairt a chuidíonn le folláine phearsanta, saoránacht 
ghníomhach agus foghlaim ar feadh an tsaoil. Mar sin, ba chóir d’éispéiris foghlama do na scoláirí uile a 
bheith leathan, cothrom, dúshlánach agus freagrúil do riachtanais an duine aonair. 

Dar leis an gcreat cáilíochta, tá folláine na scoláirí ríthábhachtach sa dearcadh iomlánaíoch seo ar an 
bhfoghlaim, mar thoradh ar an bhfoghlaim agus mar chumasóir ar an bhfoghlaim freisin. Aithníonn 
sé an ról ríthábhachtach atá ag scoileanna chun folláine na scoláirí a chur chun cinn agus a chothú 
trína gcleachtais i bpríomhréimsí na timpeallachta scoile, an churaclaim, na polasaithe agus na 
gcomhpháirtíochtaí. 

Aithníonn an creat an tábhacht atá le cáilíocht an teagaisc agus baineann sé úsáid as cnuasach leathan de 
thaighde a thugann le tuiscint gurb í sármhaitheas sa teagasc an tionchar is cumhachtaí ar ghnóthachtáil 
na scoláirí. Admhaíonn sé na scileanna oideolaíochta atá de dhíth chun cuidiú le heispéiris agus torthaí 
foghlaimeora ardcháilíochta. Dar leis, tá forbairt ghairmiúil ar feadh na gairm-réime ríthábhachtach 
d’obair an mhúinteora agus cuirtear athmhachnamh agus comhoibriú go daingean ina chroílár. Dar leis 
an gcreat, ba chóir go mbeadh feabhsúchán ar cháilíocht fhoghlaim na scoláirí mar phríomhthiománaí 
ar fhoghlaim an mhúinteora. 

Breathnaíonn an creat ar scoileanna mar eagraíochtaí foghlama dinimiciúla, ina gcuirtear ar chumas na 
múinteoirí obair ina n-aonair agus i gcomhar le múinteoirí eile a gcumas gairmiúil a thógáil d’fhonn tacú 
le feabhsúchán leanúnach sa teagasc agus san fhoghlaim. Dar leis, ba chóir do scoileanna an fhreagracht 
a ghlacadh as cáilíocht an oideachais a chuireann siad ar fáil agus ba chóir dóibh a bheith dírithe go 
soiléir ar an bhfoghlaimeoir. Breathnaíonn sé ar scoláirí mar ghníomhaithe gníomhacha ina bhfoghlaim 
a ghlacann páirt go cuspóireach i raon leathan de ghníomhaíochtaí foghlama agus a fhreagraíonn ar 
bhealaí éagsúla ar dheiseanna foghlama éagsúla.
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CÁILÍOCHTA D’IAR-BHUNSCOILEANNA - FORLÉARGAS

Creat cáilíochta d’iar-bhunscoileanna
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DOMAINS STANDARDS

Ceannaireacht ar 
fhoghlaim agus ar 

theagasc

Maidir leis na ceannairí scoile:

cuireann siad cultúr d’fheabhsú, comhoibriú, nuálaíocht agus cruthaitheacht san fhoghlaim, sa teagasc agus sa 
mheasúnú chun cinn 

cothaíonn siad tiomantas don chuimsiú, comhdheiseanna agus forbairt iomlánaíoch gach scoláire

bainistíonn siad pleanáil agus cur i bhfeidhm churaclam na scoile

cothaíonn siad forbairt ghairmiúil do mhúinteoirí a shaibhríonn foghlaim na múinteoirí agus na scoláirí 

An eagraíocht a 
bhainistiú

Maidir leis na ceannairí scoile:

bunaíonn siad timpeallacht foghlama ordúil, slán agus sláintiúil, agus coinníonn siad í trí chumarsáid éifeachtach

bainistíonn siad acmhainní daonna, fisiciúla agus airgeadais na scoile chun eagraíocht foghlama a chruthú agus a 
choinneáil

bainistíonn siad staideanna dúshlánacha agus casta ar bhealach a léiríonn comhionannas, cothroime agus cóir 

forbraíonn siad agus cuireann siad i bhfeidhm córas chun freagracht agus cuntasacht ghairmiúil a chur chun cinn 

Ceannaireacht ar 
fhorbairt na scoile

Maidir leis na ceannairí scoile:

cuireann siad an fhís atá mar threoir ag an scoil in iúl agus bíonn siad i gceannas ar bhaint amach na físe sin

bíonn siad i gceannas ar rannpháirtíocht na scoile i bpróiseas leanúnach na féinmheastóireachta

déanann siad caidrimh a thógáil agus a choinneáil laistigh den scoil, le scoileanna eile, agus leis an bpobal níos leithne

déanann siad bainistiú, ceannaireacht agus idirghabháil ar an athrú d’fhonn freagairt ar riachtanais na scoile atá ag 
athrú agus ar athruithe san oideachas

Acmhainn na 
ceannaireachta a 

fhorbairt 

Maidir leis na ceannairí scoile:

déanann siad measúnú ar a gcleachtas mar cheannairí agus forbraíonn siad an tuiscint atá acu ar cheannaireacht 
inbhuanaithe agus éifeachtach

cuireann siad ar chumas na foirne róil cheannaireachta a ghlacadh agus a chur i bhfeidhm

cothaíonn siad agus éascaíonn siad an fhorbairt ar ghuth na scoláirí, rannpháirtíocht na scoláirí agus ceannaireacht na 
scoláirí

tógann siad líonraí gairmiúla le ceannairí scoile eile
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RÉIMSÍ CAIGHDEÁIN

Torthaí na 
bhfoghlaimeoirí

Maidir leis na scoláirí:

baineann siad taitneamh as a gcuid foghlama, tá siad spreagtha chun foghlama, agus tá siad ag súil le gnóthachtáil 
mar fhoghlaimeoirí

tá an t-eolas agus na scileanna riachtanacha acu chun iad féin agus a gcaidreamh a thuiscint

léiríonn siad an t-eolas, na scileanna agus an tuiscint atá de dhíth ar churaclam na hiar-bhunscoile

baineann siad amach na torthaí foghlama atá luaite do gach ábhar, cúrsa agus clár

Eispéiris na 
bhfoghlaimeoirí

Maidir leis na scoláirí:

glacann siad páirt go tairbheach i ngníomhaíochtaí foghlama fiúntacha

fásann siad mar fhoghlaimeoirí trí idirghníomhaíochtaí ómósacha agus eispéiris atá dúshlánach agus tacaíoch

déanann siad athmhachnamh ar a ndul chun cinn mar fhoghlaimeoirí agus forbraíonn siad mothúchán d’úinéireacht 
agus de fhreagracht as a bhfoghlaim

faigheann siad deiseanna chun na scileanna agus na dearcthaí a fhorbairt atá riachtanach don fhoghlaim ar feadh an 
tsaoil

Cleachtas aonair na 
múinteoirí

Maidir leis an múinteoir:

tá an t-eolas ábhair, an t-eolas oideolaíochta agus na scileanna bainistíochta seomra ranga riachtanacha aige/aici

roghnaíonn agus úsáideann sé/sí cleachtais pleanála, ullmhúcháin agus measúnaithe a chuireann foghlaim na scoláirí 
chun cinn

roghnaíonn agus úsáideann sé/sí cuir chuige teagaisc atá oiriúnach do na cuspóirí foghlama agus do riachtanais 
foghlama na scoláirí

freagraíonn sé/sí do riachtanais foghlama aonair agus idirdhealaíonn sé/sí gníomhaíochtaí teagaisc agus foghlama mar 
is gá

Cleachtas 
comhchoiteann/
comhoibríoch na 

múinteoirí

Maidir leis na múinteoirí:

tá meas acu ar an bhforbairt ghairmiúil agus ar an gcomhoibriú gairmiúil agus glacann siad páirt iontu

oibríonn siad le chéile chun deiseanna foghlama a cheapadh do scoláirí ar fud an churaclaim agus taobh amuigh de

i gcomhar lena chéile forbraíonn siad agus cuireann siad i bhfeidhm cleachtais measúnaithe fhoirmitheacha agus 
shuimitheacha atá comhsheasmhach agus iontaofa

cuidíonn siad leis an acmhainn uile-foirne a thógáil trína saineolas a roinnt 
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3.3 Na réimsí agus na caighdeáin do theagaisc agus d’fhoghlama
Baineann an fhéinmheastóireacht scoile le caighdeáin arda a choinneáil agus feabhas a chur ar eispéiris 
foghlama agus na torthaí oideachais do na scoláirí inár scoileanna. Agus a bpróisis fhéinmheastóireachta 
scoile á ndearadh acu, ba chóir do scoileanna díriú go leanúnach ar cháilíocht an teagaisc agus na 
foghlama sna seomraí ranga agus sna suímh foghlama eile sa scoil. 

Tá sé tábhachtach freisin do scoil cur chuige pleanáilte a ghlacadh maidir leis an bhféinmheastóireacht 
chun eolas atá ábhartha agus iontaofa a fháil ar bhonn leanúnach ar féidir a úsáid mar bhunús chun 
na spriocanna feabhsúcháin scoile a fhorbairt. Is gá a bheith soiléir faoin a bhfuil le meastóireacht 
a dhéanamh air, conas atá an mheastóireacht le déanamh, agus cathain agus cé a dhéanfaidh an 
mheastóireacht. Is cóir go mbeidh scoileanna ar an eolas freisin faoin gcaoi ina bhfuil an ghné den 
chleachtas, a bhfuil meastóireacht á dhéanamh acu uirthi, suite laistigh de chreat teagaisc agus foghlama 
níos leithne.

Cuirtear an creat cáilíochta don mheastóireacht ar theagasc agus foghlaim ar fáil chun cuidiú le 
scoileanna san iarracht seo. Laistigh den chreat seo, breathnaítear ar theagasc agus ar fhoghlaim trí na 
ceithre réimse seo a leanas, atá scartha óna chéile ach, mar sin féin,  atá gaolta lena chéile agus uaireanta 
atá ag forluí ar a chéile:

•	 Torthaí	na	bhfoghlaimeoirí

•	 Eispéiris	na	bhfoghlaimeoirí

•	 Cleachtas	aonair	na	múinteoirí

•	 Cleachtas	comhcoiteann/comhoibríoch	na	múinteoirí

I dtaca le gach ceann de na réimsí seo, tá ceithre chaighdeán curtha in iúl. Luaitear na caighdeáin seo 
mar iompraíochtaí agus tréithe atá mar shaintréithe ag cleachtais teagaisc agus foghlama i scoil atá 
éifeachtach agus ag feidhmiú go maith. 

TORTHAÍ NA BHFOGHLAIMEOIRÍ
Cuimsíonn an réimse seo agus na caighdeáin a ghabhann leis dearcadh na scoláirí i leith na foghlama; 
a dtuiscint orthu féin agus ar dhaoine eile; a sealbhú ar eolas agus scileanna curaclaim; agus a leibhéil 
ghnóthachtála.

EISPÉIRIS NA BHFOGHLAIMEOIRÍ
Cuimsíonn an réimse seo agus na caighdeáin a ghabhann leis eispéiris fhoghlama na scoláirí mar a 
léirítear i leibhéil rannpháirtíochta mar fhoghlaimeoirí; fás mar fhoghlaimeoirí; féinmhachnamh agus 
úinéireacht mar fhoghlaimeoirí; agus forbairt mar fhoghlaimeoirí ar feadh an tsaoil.

CLEACHTAS AONAIR NA MÚINTEOIRÍ
Cuimsíonn an réimse seo agus na caighdeáin a ghabhann leis eolas agus scileanna na múinteoirí; an úsáid 
a bhaineann siad as cleachtais a chuireann foghlaim na scoláirí chun cinn; an úsáid a bhaineann siad as 
cuir chuige teagaisc chuí; agus a bhfreagrúlacht ar riachtanais foghlama aonair.
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CLEACHTAS COMHCHOITEANN/COMHOIBRÍOCH NA MÚINTEOIRÍ
Cuimsíonn an réimse seo agus na caighdeáin a ghabhann leis forbairt ghairmiúil agus comhoibriú na 
múinteoirí; a gcomhoibriú chun deiseanna foghlama na scoláirí a leathnú; a n-úsáid chomhchoiteann as 
cleachtais measúnaithe iontaofa; agus a roinnt de shaineolas chun acmhainn a thógáil.

3.4 Ag baint úsáide as an gcuid den chreat a bhaineann le teagasc agus foghlaim 
Cé go bhfuil comhthéacsanna éagsúla ag scoileanna agus go mbeidh siad ag céimeanna forbartha 
éagsúla, tá roinnt gnéithe den chleachtas le cíoradh ag gach scoil de réir mar a ghabhann siad do 
phróiseas na féinmheastóireachta scoile. Trí mhachnamh ar na réimsí agus caighdeáin teagaisc agus 
foghlama beidh scoileanna in ann a thomhas go tapa na gnéithe den chleachtas atá ag obair go maith 
agus na gnéithe a d’fhéadfaidís tús áite a thabhairt dóibh d’fheabhsúchán.

Toisc gur próiseas comhoibríoch í féinmheastóireacht scoile, ba chóir fócas na féinmheastóireachta a 
aithint	trí	phróiseas	comhairliúcháin.	Pointe	tosaigh	maith	fós	is	ea	an	cheist	“conas	atá	ag	éirí	linn?”	
Agus machnamh á dhéanamh acu maidir leis an achair fócais is mó brí, dar leo, ba chóir do mhúinteoirí 
agus bainistíocht machnamh a dhéanamh ar na réimsí agus caighdeáin de réir mar a léirítear iad sna 
chleachtais ina scoil, ag baint úsáide as eolas gairmiúil agus fianaise atá ar fáil cheana sa scoil, amhail 
taifid na múinteoirí ar ghnóthachtáil, leibhéil roghnú na n-ábhar agus torthaí ar scrúduithe stáit. 
Cuideoidh sé seo leo gnéithe dá gcleachtas a aibhsiú atá ag obair go maith agus gnéithe a aithint a 
theastaíonn uathu a scrúdú níos sonraí.

Agus na gnéithe den chleachtas nach mór meastóireacht a dhéanamh orthu aitheanta agus aontaithe 
acu, ba chóir do scoileanna féachaint níos cruinne ar na réimsí agus caighdeáin ábhartha  do na hachair 
dá gcleachtas ina bhfuil gá le breis imscrúdaithe. Ba chóir go bhfeidhmeodh na ráitis ar chleachtas i 
gCaibidil 4 mar thagarmharc úsáideach agus níos mionsonraí chun cuidiú le scoileanna cinneadh ar 
éifeachtacht a gcleachtais. Cuirfidh sé seo múinteoirí ag athmhachnamh ar éifeachtacht a dteagaisc 
agus ar éifeachtacht na n-eispéireas foghlama a chuireann siad ar fáil do scoláirí. Dearbhóidh sé an dea-
chleachtas agus treoróidh sé an fhorbairt ar spriocanna d’fheabhsúchán atá ábhartha agus dírithe agus 
a bheidh ina bpríomhchuid de phlean feabhsúcháin scoile.

Ba chóir do scoileanna a chinntiú go mbíonn fócas leanúnach ar litearthacht agus uimhearthacht nuair a 
bhíonn pleananna feabhsúcháin á bhforbairt acu do ghnéithe ar bith den teagasc agus foghlaim. Maidir 
leis seo, moltar do scoileanna próiseas na féinmheastóireachta scoile a úsáid chun cuidiú leo gnéithe 
ábhartha eile den Creat don tSraith Shóisearach a thabhairt isteach agus a leabú.

Creat cáilíochta d’iar-bhunscoileanna
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Caibidil 4
Ráitis ar chleachtas
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CAIBIDIL 4
Nuair atá fianaise bailithe ag scoileanna agus anailís déanta acu ar an eolas cuí, 
beidh siad ag iarraidh tátail a leagan amach maidir lena gcleachtas. D’fhonn a 
chinntiú go bhfuil na breithiúnais atá á ndéanamh acu slán, cuireann an chaibidil 
seo ráitis  ar chleachtas gur féidir a úsáid mar thagarmharcanna.

4.1 Ráitis ar chleachtas
I gCaibidil 3 tugadh isteach na réimsí agus caighdeáin atá sa chuid den chreat a bhaineann le teagasc 
agus foghlaim. Cuideoidh siad seo le scoileanna na gnéithe den teagasc agus foghlaim a aithint atá le 
díriú orthu ina bpróiseas féinmheastóireachta. Tugann an chaibidil seo tuilleadh mionsonraí do gach 
caighdeán sa chreat i bhfoirm ráiteas ar chleachtas.

Tá na ráitis ar chleachtas ceaptha le cuidiú le scoileanna ar roinnt bealaí. 

Cuideoidh siad chun scoileanna a threorú sa mheastóireacht ar a gcleachtais teagaisc agus foghlama 
féin agus chun breithiúnais atá slán a dhéanamh maidir lena gcáilíocht. Riachtanas tábhachtach chun 
teacht ar bhreithiúnais meastóireachta atá slán agus réalaíoch is ea úsáid chomhsheasmhach a bhaint as 
tagarmharcanna bailí le breithiúnas a thabhairt ar cháilíocht ina gcoinne.

Ina theannta sin, tugann na ráitis ar chleachtas fíor-shoiléire do bhainistíocht, do mhúinteoirí agus do 
chomhpháirtithe oideachais eile faoin a bhfuil tábhachtach, agus teanga chun plé a dhéanamh faoi cad 
atá ag obair go maith agus cad is gá a fheabhsú.

Tugtar na ráitis ar chleachtas ag dhá leibhéal cáilíochta: ráitis ar chleachtas éifeachta agus ráitis ar 
chleachtas fíoréifeachtacha. 

Tugann na ráitis ar chleachtas éifeachtach do gach caighdeán cur síos ar ghníomhartha, dearthaí, bealaí 
oibre, agus torthaí sainiúla atá mar shaintréithe ag an gcleachtas ag leibhéal cumasach agus éifeachtach. 
Áiríonn na ráitis ar chleachtas fíoréifeachtacha na cleachtais éifeachtacha seo, agus leathnaíonn siad 
amach iad ar bhealach a thugann cur síos ar an gcuma atá ar chleachtais teagaisc agus foghlama 
fíoréifeachtacha agus rathúla. 

4.2 Ag baint úsáide as na ráitis ar chleachtas
Ag glacadh leis ina iomláine, cuireann an creat cáilíochta pictiúr cuimsitheach ar fáil den mhéid a 
tharlaíonn i scoil atá éifeachtach nó fíoréifeachtach. Tá sé ceaptha leis an scóip is leithne agus is féidir 
a sholáthar do mhúinteoirí agus scoileanna chun láidreachtaí agus réimsí a aithint d’fhorbairt ina 
gcleachtas, agus chun a aithint cén chuma a bheadh ar chleachtas feabhsaithe. Mar sin féin, ní mór é a 
úsáid go roghnaitheach agus go tuisceanach, sa chaoi is go ndíríonn scoileanna agus múinteoirí ar an 
gcaighdeáin (nó na caighdeáin) agus ráitis a ghabhann leis (nó leo) is mó ábharthachta dóibh, chun fócas 
inbhainistithe agus fiúntach a chruthú don fhéinmheastóireacht gach bliain.

Ag baint úsáide as na ráitis mar thagarmharc, is féidir le scoileanna meastóireacht a dhéanamh ar a 
gcleachtas féin agus breithiúnais shlána a dhéanamh bunaithe ar an bhfianaise atá bailithe acu. Ar 
ndóigh, beidh scoileanna ag iarraidh cleachtas fíoréifeachtach a bhaint amach, ach ba chóir dóibh ar an 
gcéad dul síos a dtátail a chur i gcomparáid leis na ráitis ar chleachtas éifeachtach. Ar an mbealach seo, is 
féidir leo láidreachtaí atá ann cheana a aithint, chomh maith le bearnaí nó laigí a d’fhéadfadh a bheith 
ann. Ansin, trí mhachnamh a dhéanamh ar na ráitis ar chleachtas fíoréifeachtach, is féidir le scoileanna 
láidreachtaí atá ann cheana a fhorbairt agus obair i dtreo na sármhaitheasa. 
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4.3 Na ráitis ar chleachtas – teagasc agus foghlaim

RÉIMSE 1: TORTHAÍ NA bhFOGHLAIMEOIRÍ
CAIGHDEÁIN RÁÍTIS AR CHLEACHTAS ÉIFEACHTACHA RÁITIS AR CHLEACHTAS 

FÍORÉIFEACHTACHA
Baineann scoláirí 
taitneamh as a gcuid 
foghlama, tá siad 
spreagtha chun 
foghlama, agus tá siad 
ag súil le gnóthachtáil 
mar fhoghlaimeoirí

Tá an taitneamh a bhaineann na scoláirí as 
an bhfoghlaim soiléir agus go minic tá sé 
nasctha le mothúchán go bhfuil dul chun cinn 
á dhéanamh acu agus iad ag gnóthachtáil. 
Cuidíonn a rannpháirtíocht leis an bhfoghlaim 
lena mothúchán folláine.

Spreagtar na scoláirí chun foghlama, agus bíonn 
sé seo nasctha go minic le mothúchán soiléir a 
bheith acu de thorthaí foghlama insroichte.

Féachann na scoláirí orthu féin mar 
fhoghlaimeoirí agus léiríonn siad é seo ina gcur 
chuige dearfach i dtaca le hobair ranga agus 
obair bhaile.

Tá an taitneamh a bhaineann na scoláirí as 
an bhfoghlaim soiléir agus eascraíonn sé as 
mothúchán go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh 
acu agus iad ag gnóthachtáil. Cuidíonn a 
rannpháirtíocht leis an bhfoghlaim lena 
mothúchán folláine.

Spreagtar na scoláirí chun foghlama trí 
mhothúchán soiléir a bheith acu de thorthaí 
foghlama insroichte agus dúshlánacha.

Féachann na scoláirí orthu féin mar 
fhoghlaimeoirí agus léiríonn siad é seo ina gcur 
chuige dearfach agus athmhachnamhach i dtaca 
le hobair ranga agus obair bhaile.

Tá an t-eolas agus na 
scileanna riachtanacha 
ag na scoláirí chun 
iad féin agus a 
gcaidreamh a thuiscint

Léiríonn na scoláirí eolas, atá oiriúnach dá 
gcéim san fhorbairt, ar a gcuid iompraíochta 
mar dhaoine aonair agus mar bhaill de ghrúpa. 
Tá siad ábalta an t-eolas seo a úsáid chun 
staideanna a bhainistiú agus chun tacú lena 
gcuid folláine.

Tá na scileanna ag na scoláirí chun a gcuid 
iompraíochta a leasú agus a chur in oiriúint 
nuair is gá.

Léiríonn na scoláirí dearcadh fiosrach fúthu féin 
agus faoi dhaoine timpeall orthu.

Léiríonn na scoláirí eolas, atá oiriúnach dá 
gcéim san fhorbairt, ar a gcuid iompraíochta 
mar dhaoine aonair agus mar bhaill de ghrúpa. 
Úsáideann siad an t-eolas seo go cásmhar chun 
staideanna a bhainistiú agus chun tacú lena 
gcuid folláine.

Tá na scileanna ag na scoláirí chun a gcuid 
iompraíochta a leasú agus a chur in oiriúint 
nuair is gá, agus aithníonn siad féin an gá chun 
é seo a dhéanamh. 

Léiríonn na scoláirí dearcadh fiosrach agus 
oscailte fúthu féin agus faoi dhaoine timpeall 
orthu. 

Léiríonn na scoláirí an 
t-eolas, na scileanna 
agus an tuiscint atá de 
dhíth ar churaclam na 
hiar-bhunscoile

Forbraítear scileanna na scoláirí a bhaineann 
go sainiúil le hábhair i gcomhréir leis na torthaí 
foghlama ábhartha don siollabas, sonrúchán nó 
cúrsa.

Léiríonn na scoláirí eolas ábhair agus scil ábhair 
atá go maith ag leibhéal cuí, agus léiríonn siad é 
seo ag na pointí measúnaithe cuií sa bhliain nó 
sa tsraith.

Tá inniúlacht bainte amach i gcoitinne ag 
scoláirí na Sraithe Sóisearaí sna príomhscileanna 
forordaithe atá iomchuí dá gcéim sa tsraith.

Tá inniúlacht bainte amach i gcoitinne ag 
scoláirí na Sraithe Sinsearaí sna scileanna atá 
de dhíth don fhoghlaim rathúil sna cláir atá 
leanúint acu.

Forbraítear scileanna na scoláirí a bhaineann 
go sainiúil le hábhair i gcomhréir leis na torthaí 
foghlama ábhartha don siollabas, sonrúchán nó 
cúrsa.

Léiríonn na scoláirí eolas ábhair agus scil ábhair 
atá  an-mhaith ag leibhéal cuí, agus léiríonn siad 
é seo ag na pointí measúnaithe cuií sa bhliain nó 
sa tsraith.

Tá inniúlacht bainte amach ag scoláirí na Sraithe 
Sóisearaí sna príomhscileanna forordaithe atá 
iomchuí dá gcéim sa tsraith.

Tá inniúlacht bainte amach ag scoláirí na 
Sraithe Sinsearaí sna scileanna atá de dhíth don 
fhoghlaim rathúil sna cláir atá leanúint acu.

Ráitis ar chleachtas
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CAIGHDEÁIN RÁÍTIS AR CHLEACHTAS ÉIFEACHTACHA RÁITIS AR CHLEACHTAS 
FÍORÉIFEACHTACHA

Baineann na scoláirí 
amach na cuspóirí 
foghlama atá luaite 
do gach ábhar, cúrsa 
agus clár

Baineann na scoláirí amach na cuspóirí 
foghlama atá beartaithe don cheacht nó sraith 
de cheachtanna, atá idirdhealaithe mar is cuí 
más gá.

Baineann na scoláirí amach na torthaí foghlama 
beartaithe don téarma agus don bhliain, atá 
idirdhealaithe mar is cuí más gá.

Tá gnóthachtáil na scoláirí i measúnuithe 
suimitheacha, lena n-áirítear scrúduithe 
teistiméireachta, ag teacht le hionchais nó os a 
gcionn.

Baineann na scoláirí amach, agus uaireanta 
sáraíonn siad, na cuspóirí foghlama atá 
beartaithe don cheacht nó sraith de 
cheachtanna, atá idirdhealaithe mar is cuí más 
gá.

Baineann na scoláirí amach na torthaí foghlama 
beartaithe, agus uaireanta sáraíonn siad iad, 
don téarma agus don bhliain, atá idirdhealaithe 
mar is cuí más gá.

Tá gnóthachtáil na scoláirí i measúnuithe 
suimitheacha, lena n-áirítear scrúduithe 
teistiméireachta, ag teacht le hionchais nó os a 
gcionn.
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CAIGHDEÁIN RÁÍTIS AR CHLEACHTAS ÉIFEACHTACHA RÁITIS AR CHLEACHTAS 
FÍORÉIFEACHTACHA

Glacann na scoláirí 
páirt go tairbheach 
i ngníomhaíochtaí 
foghlama fiúntacha

Léiríonn na scoláirí leibhéil arda spéise agus 
rannpháirtíochta san fhoghlaim.

Thig leo obair a dhéanamh go neamhspleách 
agus go comhoibríoch ar bhealach fiúntach.

Tuigeann siad an aidhm atá leis na tascanna 
foghlama ina bhfuil siad páirteach agus tá siad 
ábalta iad a mhíniú. 

Tá siad ábalta tuairisciú ar an bpróiseas agus 
ar thorthaí na ngníomhaíochtaí foghlama, iad 
a chur i láthair agus iad a mhíniú, go leibhéal 
cumasach.

Léiríonn na scoláirí leibhéil an-arda spéise agus 
rannpháirtíochta san fhoghlaim.

Thig leo obair a dhéanamh go neamhspleách 
agus go comhoibríoch ar bhealach an-
chuspóireach agus an-táirgiúil.

Tuigeann siad an aidhm atá leis na tascanna 
foghlama ina bhfuil siad páirteach agus tá siad 
ábalta iad a mhíniú, agus tá siad ábalta an 
ghníomhaíocht a leathnú agus a fhorbairt go 
fiúntach. 

Tá siad ábalta tuairisciú ar an bpróiseas agus ar 
thorthaí na ngníomhaíochtaí foghlama, iad a 
chur i láthair agus iad a mhíniú, go leibhéal an-
chumasach. 

Fásann na scoláirí mar 
fhoghlaimeoirí trí 
idirghníomhaíochtaí 
ómósacha agus 
eispéiris atá 
dúshlánach agus 
tacaíoch 

Bíonn idirghníomhaíochtaí i measc na scoláirí 
agus idir na scoláirí agus múinteoirí ómósach 
agus dearfach, agus cuiditheach don fholláine.

Tacaíonn caidreamh agus idirghníomhaíochtaí 
i seomraí ranga agus limistéir fhoghlama le 
timpeallacht foghlama atá comhoibríoch agus 
táirgiúil.

Tugann eispéiris na scoláirí mar fhoghlaimeoirí 
léiriú maith ar an gcaoi ina dtuigtear agus ina 
gcuirtear an cód iompraíochta i bhfeidhm.

Mothaíonn na scoláirí go bhfuil siad ábalta a 
gcuid tuairimí agus a gcuid eispéireas a chur in 
iúl sa phlé ranga. Éisteann siad go hómósach 
le tuairimí agus le heispéiris a gcomhscoláirí sa 
rang.

Cuireann siad ceisteanna agus molann siad 
réitigh indéanta go muiníneach. Tá siad sásta 
dul sa tseans le freagraí míchearta, agus 
glacann siad leis go bhfuil botúin mar chuid den 
phróiseas foghlama.

Léiríonn siad leibhéal dóthanach de spreagadh 
chun páirt a ghlacadh agus chun leanúint le 
hobair a bhfuil méadú sa dúshlán inti.

Bíonn idirghníomhaíochtaí i measc na scoláirí 
agus idir na scoláirí agus múinteoirí an-ómósach 
agus dearfach, agus cuiditheach don fholláine.

Cruthaíonn agus coinníonn caidreamh agus 
idirghníomhaíochtaí i seomraí ranga agus 
limistéir fhoghlama timpeallacht foghlama atá 
comhoibríoch agus táirgiúil.

Tugann eispéiris na scoláirí mar fhoghlaimeoirí 
léiriú maith comhsheasmhach ar an gcaoi 
ina dtuigtear agus ina gcuirtear an cód 
iompraíochta i bhfeidhm.

Cuireann na scoláirí a gcuid tuairimí agus 
a gcuid eispéireas in iúl sa phlé ranga go 
muiníneach. Tá meas acu agus suim acu i 
dtuairimí agus eispéiris a gcomhscoláirí sa rang.

Cuireann siad ceisteanna agus molann siad 
réitigh indéanta go han-mhuiníneach.  Tá 
siad sásta dul sa tseans le freagraí míchearta, 
agus tuigeann siad an luach atá le botúin 
a dhéanamh, ag baint úsáide astu mar 
dheiseanna foghlama.

Léiríonn siad leibhéal ard de spreagadh, agus 
baineann siad taitneamh as páirt a ghlacadh 
agus leanúint le hobair a bhfuil méadú sa 
dúshlán inti.

RÉIMSE 2: EISPÉIRIS NA bhFOGHLAIMEOIRÍ

Ráitis ar chleachtas
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CAIGHDEÁIN RÁÍTIS AR CHLEACHTAS ÉIFEACHTACHA RÁITIS AR CHLEACHTAS 
FÍORÉIFEACHTACHA

Déanann na scoláirí 
athmhachnamh ar 
a ndul chun cinn 
mar fhoghlaimeoirí 
agus forbraíonn 
siad mothúchán 
d’úinéireacht agus 
de fhreagracht as a 
bhfoghlaim 

Déanann na scoláirí measúnú ar a ndul chun 
cinn agus tá siad eolach ar a láidreachtaí agus 
réimsí forbartha mar fhoghlaimeoirí.

Tá siad bródúil as a gcuid oibre agus leanann 
siad an treoir a fhaigheann siad chun í a 
fheabhsú.

Déanann siad machnamh ar a gcuid 
iompraíochta agus ar a ndearcadh i leith 
na foghlama, agus tá siad ábalta cuidiú le 
spriocanna fiúntacha a shocrú dóibh féin.

Nuair a thugann curaclam na scoile deiseanna 
chun é a dhéanamh, tá na scoláirí ábalta a 
bhfoghlaim a idirbheartú agus ar an mbealach 
sin a neamhspleáchas mar fhoghlaimeoirí a 
mhéadú.

Glacann na scoláirí freagracht as a bhfoghlaim 
féin, agus úsáideann siad na hacmhainní 
foghlama a chuirtear ar fáil dóibh chun a 
scileanna a fhorbairt agus a gcuid eolais a 
leathnú.

Déanann na scoláirí measúnú ar a ndul chun 
cinn go réalaíoch agus tá siad ábalta cur síos a 
thabhairt ar a láidreachtaí agus réimsí forbartha 
mar fhoghlaimeoirí.

Tá mothúchán úinéireachta acu i leith a gcuid 
oibre, tá siad bródúil aisti, agus glacann siad 
freagracht as í a fheabhsú.

Déanann siad machnamh ar a gcuid 
iompraíochta agus ar a ndearcadh i leith na 
foghlama, agus tá siad ábalta spriocanna 
pearsanta fiúntacha a shocrú mar thoradh ar a 
n-athmhachnamh.

Nuair a thugann curaclam na scoile deiseanna 
chun é a dhéanamh, déanann na scoláirí a 
bhfoghlaim a idirbheartú agus ar an mbealach 
sin méadaíonn siad a neamhspleáchas agus a 
n-éifeachtacht mar fhoghlaimeoirí.

Glacann na scoláirí freagracht as a bhfoghlaim 
féin, agus úsáideann siad na hacmhainní 
foghlama a chuirtear ar fáil dóibh, agus iad 
siúd a aimsíonn siad iad féin, chun a scileanna a 
fhorbairt agus a gcuid eolais a leathnú . 

Faigheann na scoláirí 
deiseanna chun na 
scileanna agus na 
dearcthaí a fhorbairt 
atá riachtanach don 
fhoghlaim ar feadh an 
tsaoil  

Déanann na scoláirí naisc fhiúntacha idir an 
fhoghlaim in ábhair agus réimsí éagsúla an 
churaclaim.

Déanann na scoláirí naisc fhiúntacha idir an 
fhoghlaim scoilbhunaithe agus an fhoghlaim a 
tharlaíonn i gcomhthéacsanna eile.

Is féidir leis na scoláirí, le roinnt treorach, 
scileanna a foghlaimíodh i gcomhthéacs amháin 
a aistriú agus a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs 
eile.

Tá na scoláirí eolach faoi na príomhscileanna 
atá mar bhonn leis an gcuraclam agus faoina 
n-ábharthacht don fhoghlaim faoi láthair agus 
sa todhchaí.

Glacann siad leis na deiseanna a thugann 
eispéiris foghlama an churaclaim agus eispéiris 
foghlama eile chun na príomhscileanna sin a 
chur i bhfeidhm agus a fhorbairt.

Tá tuiscint ag na scoláirí, atá oiriúnach dá n-aois, 
ar choincheap na foghlama ar feadh an tsaoil, 
agus tá siad dea-mhéineach i leith an oideachais 
agus na hoiliúna leantaí.

Déanann na scoláirí naisc fhiúntacha agus dhílse 
idir an fhoghlaim in ábhair agus réimsí éagsúla 
an churaclaim.

Déanann na scoláirí naisc fhiúntacha  agus 
dhílse idir an fhoghlaim scoilbhunaithe agus an 
fhoghlaim a tharlaíonn i gcomhthéacsanna eile.

Is féidir leis na scoláirí, ar a dtreallús féin, 
scileanna a foghlaimíodh i gcomhthéacs amháin 
a aistriú agus a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs 
eile.

Tá na scoláirí ábalta na príomhscileanna atá mar 
bhonn leis an gcuraclam a mhíniú agus tuigeann 
siad a n-ábharthacht don fhoghlaim faoi láthair 
agus sa todhchaí.

Glacann siad leis na deiseanna a thugann 
eispéiris foghlama an churaclaim agus eispéiris 
foghlama eile chun na príomhscileanna sin a 
chur i bhfeidhm agus a fhorbairt go feasach 
agus go stuama.

Tá tuiscint ag na scoláirí, atá oiriúnach dá n-aois, 
ar choincheap na foghlama ar feadh an tsaoil, 
agus samhlaíonn siad iad féin ag glacadh páirt 
san oideachas agus oiliúint leantach.
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CAIGHDEÁIN RÁÍTIS AR CHLEACHTAS ÉIFEACHTACHA RÁITIS AR CHLEACHTAS FÍORÉIFEACHTACHA
Tá an t-eolas 
ábhair, an t-eolas 
oideolaíochta 
agus na scileanna 
bainistíochta 
seomra ranga 
riachtanacha ag 
an múinteoir

Tá na cáilíochtaí gairmiúla riachtanacha ag 
na múinteoirí agus tá páirt glactha acu i raon 
d’fhorbairt ghairmiúil leanúnach (FGL).

Cruthaíonn na múinteoirí timpeallacht foghlama 
atá cuimsitheach, ordúil agus dírithe ar na scoláirí 
agus atá bunaithe ar mheas, dearbhú agus muinín 
frithpháirteach.

Tá ionchais arda ag na múinteoirí d’obair agus 
iompraíocht na scoláirí, agus cuireann siad na 
hionchais sin in iúl go héifeachtach do na scoláirí.

Léiríonn na múinteoirí cumas agus inniúlacht sna 
scileanna agus eolas ar a réimsí ábhair. 

Léiríonn na múinteoirí cumas agus inniúlacht sna 
scileanna oideolaíochta atá de dhíth ina réimse 
ábhair. 

Trína ndíograis féin agus an taitneamh a bhaineann 
siad as a réimse ábhair, spreagann na múinteoirí na 
scoláirí chun páirt a ghlacadh ina bhfoghlaim agus 
taitneamh a bhaint aisti. 

Tá na cáilíochtaí gairmiúla riachtanacha ag 
na múinteoirí agus tá páirt glactha acu i raon 
d’fhorbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) atá ábhartha 
d’fhoghlaim na scoláirí.

Cruthaíonn na múinteoirí timpeallacht foghlama 
atá cuimsitheach, ordúil agus dírithe ar na scoláirí 
agus atá bunaithe ar mheas, dearbhú agus muinín 
frithpháirteach, ina ndéanann na scoláirí rialú agus 
monatóireacht ar a gcuid iompraíochta féin.

Tá ionchais arda ag na múinteoirí d’obair agus 
iompraíocht na scoláirí, agus cuireann siad na 
hionchais sin in iúl go héifeachtach do na scoláirí, 
agus cuidíonn siad leis na scoláirí iad a fhoghlaim.

Léiríonn na múinteoirí cumas agus inniúlacht sna 
scileanna agus eolas ar a réimsí ábhair agus tá siad 
ábalta iad seo a nascadh le réimsí eile ar fud an 
churaclaim agus taobh amuigh de.

Léiríonn na múinteoirí cumas agus inniúlacht sna 
scileanna oideolaíochta atá de dhíth ina réimse 
ábhair agus chun foghlaim na scoláirí a fhorbairt ar 
fud an churaclaim agus taobh amuigh de. 

Deilbhíonn na múinteoirí díograis agus taitneamh 
san fhoghlaim, agus ar an mbealach sin cruthaíonn 
siad timpeallacht foghlama ina mbíonn na 
scoláirí féinspreagtha chun páirt a ghlacadh ina 
bhfoghlaim, í a leathnú agus taitneamh a bhaint 
aisti.

RÉIMSE 3: CLEACHTAS AONAIR NA MÚINTEOIRÍ

Ráitis ar chleachtas
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CAIGHDEÁIN RÁÍTIS AR CHLEACHTAS ÉIFEACHTACHA RÁITIS AR CHLEACHTAS FÍORÉIFEACHTACHA
Roghnaíonn 
agus úsáideann 
an múinteoir 
cleachtais 
pleanála, 
ullmhúcháin agus 
measúnaithe 
a chuireann 
foghlaim na 
scoláirí chun cinn 

Ainmníonn pleananna na múinteoirí cuspóirí 
foghlama atá soiléir agus ábhartha agus atá curtha 
i gcomhthéacs do riachtanais foghlama na scoláirí. 

Dearann agus ullmhaíonn na múinteoirí roimh ré 
sraith de thascanna agus gníomhaíochtaí foghlama 
atá oiriúnach do chuspóirí foghlama sainiúla an 
cheachta nó na sraithe de cheachtanna. 

Aithníonn agus ullmhaíonn na múinteoirí roimh 
ré acmhainní atá oiriúnach do chuspóirí foghlama 
sainiúla an cheachta nó na sraithe de cheachtanna, 
agus do riachtanais foghlama an ranga. 

Áiríonn ullmhúchán na múinteoirí ullmhúchán 
don idirdhealú ar cuspóirí foghlama agus 
gníomhaíochtaí foghlama, agus tá sé bunaithe ar 
úsáid fhiúntach sonraí. 

Déanann na múinteoirí pleanáil chun measúnú a 
dhéanamh ar ghnóthachtáil na scoláirí ar chuspóirí 
foghlama beartaithe an cheachta, nó na sraithe 
de cheachtanna, ag baint úsáide as measúnú ar an 
bhfoghlaim agus measúnú chun foghlama freisin.

Áiríonn cleachtais mheasúnaithe na múinteoirí 
ní hamháin measúnú ar eolas, ach measúnú ar 
scileanna agus meonta freisin.

Tugann na múinteoirí aiseolas cuiditheach, 
forbarthach ó bhéil agus scríofa go rialta do na 
scoláirí maidir lena gcuid oibre.

Roinneann na múinteoirí critéir ratha leis na scoláirí 
sa chaoi is gur féidir leo measúnú a dhéanamh 
ar a gcuid foghlama trí fhéinmheasúnú agus 
piarmheasúnú.

Coinníonn múinteoirí taifid mheasúnaithe atá 
soiléir, úsáideach agus éasca le léirmhíniú agus 
roinnt.

Ainmníonn pleananna na múinteoirí cuspóirí 
foghlama atá soiléir agus ábhartha agus atá curtha 
i gcomhthéacs do riachtanais foghlama na scoláirí. 
Léiríonn cuspóirí foghlama cur chuige forbarthach 
agus céimneach chun foghlaim na scoláirí a chur 
chun cinn.

Dearann agus ullmhaíonn na múinteoirí roimh ré 
sraith de thascanna agus gníomhaíochtaí foghlama 
atá oiriúnach do chuspóirí foghlama sainiúla an 
cheachta nó na sraithe de cheachtanna. Tá dearadh 
an cheachta solúbtha chun deiseanna foghlama atá 
ag teacht chun cinn a cheadú.

Aithníonn agus ullmhaíonn na múinteoirí go 
críochnúil roimh ré acmhainní atá curtha in oiriúint 
chun meaitseáil a dhéanamh le cuspóirí foghlama 
sainiúla an cheachta nó na sraithe de cheachtanna, 
agus do riachtanais foghlama an ranga agus 
riachtanais foghlama na scoláirí aonair.

Áiríonn ullmhúchán na múinteoirí ullmhúchán 
don idirdhealú ar cuspóirí foghlama agus 
gníomhaíochtaí foghlama, lena n-áirítear 
deiseanna foghlama pearsanaithe, agus tá sé 
bunaithe ar úsáid fhiúntach sonraí. 

Déanann na múinteoirí pleanáil chun measúnú a 
dhéanamh ar na gnéithe ábhartha uile d’fhoghlaim 
na scoláirí ag baint úsáide as measúnú ar an 
bhfoghlaim agus measúnú chun foghlama freisin. 

Áiríonn cleachtais mheasúnaithe na múinteoirí 
ní hamháin measúnú ar eolas, ach measúnú 
ar scileanna agus meonta freisin. Cuireann na 
múinteoirí straitéisí measúnaithe in oiriúint chun 
freastal ar riachtanais foghlama aonair.

Tugann na múinteoirí aiseolas cuiditheach, 
forbarthach ó bhéil agus scríofa go rialta do na 
scoláirí. Baineann na múinteoirí úsáid as aiseolas 
chun oibriú leis na scoláirí ar straitéisí soiléire 
d’fheabhsúchán. 

Roinneann agus comhchruthaíonn na múinteoirí 
critéir ratha leis na scoláirí sa chaoi is gur féidir 
leo measúnú a dhéanamh ar a gcuid foghlama 
trí fhéinmheasúnú agus piarmheasúnú, agus 
ainmníonn siad réimsí feabhsúcháin agus straitéisí 
chun feabhsú a bhaint amach.

Coinníonn múinteoirí taifid mheasúnaithe atá 
soiléir, úsáideach agus éasca le léirmhíniú agus 
comhroinnt, agus curtha in oiriúint do riachtanais 
foghlama na scoláirí aonair.
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CAIGHDEÁIN RÁÍTIS AR CHLEACHTAS ÉIFEACHTACHA RÁITIS AR CHLEACHTAS FÍORÉIFEACHTACHA
Roghnaíonn agus 
úsáideann an 
múinteoir cuir 
chuige teagaisc 
atá oiriúnach 
do na cuspóirí 
foghlama agus 
do riachtanais 
foghlama na 
scoláirí 

Déanann na múinteoirí cuir chuige a roghnú agus a 
úsáid go straitéiseach chun meaitseáil a dhéanamh 
do chuspóir foghlama an cheachta agus freastal ar 
riachtanais foghlama na scoláirí.

Tugann na múinteoirí teagasc dea-cháilíochta atá 
dírithe ar rannpháirtíocht na scoláirí a mhealladh. 
Coinníonn na múinteoirí cothromaíocht idir a 
n-ionchur féin agus rannpháirtíocht agus freagra 
táirgiúil na scoláirí. 

Baineann na múinteoirí úsáid as raon de 
mhodhanna ceistiúcháin go héifeachtach do 
chúiseanna éagsúla lena n-áirítear freagraí 
suntasacha a mhealladh ó na scoláirí agus cuidiú 
le rannpháirtíocht níos doimhne le hábhar an 
cheachta. 

Déanann na múinteoirí ábhar agus gníomhaíochtaí 
a idirdhealú go bríoch d’fhonn freastal ar 
riachtanais agus inniúlachtaí na scoláirí. 

Forbraíonn na múinteoirí go cuspóireach scileanna 
ábhartha litearthachta agus uimhearthachta le linn 
na gceachtanna.

Cuireann na múinteoirí ar chumas na scoláirí naisc 
fhiúntacha a dhéanamh idir ábhar an cheachta 
agus a bhfoghlaim in ábhair eile agus in áiteanna 
eile.

Déanann na múinteoirí cuir chuige a roghnú agus a 
úsáid go straitéiseach chun meaitseáil a dhéanamh 
do chuspóir foghlama an cheachta agus freastal 
ar riachtanais foghlama na scoláirí, agus tuilleadh 
deiseanna foghlama a oscailt suas. 

Tugann na múinteoirí teagasc ard-éifeachtach atá 
dírithe ar rannpháirtíocht dhomhain na scoláirí a 
mhealladh. Déanann na múinteoirí bainistíocht 
oilte ar a gcuid ionchuir féin chun rannpháirtíocht 
agus freagra táirgiúil na scoláirí is fearr a fháil.

Baineann na múinteoirí úsáid as raon de 
mhodhanna ceistiúcháin go héifeachtach do 
chúiseanna éagsúla lena n-áirítear freagraí 
suntasacha a mhealladh ó na scoláirí agus cuidiú 
le rannpháirtíocht níos doimhne le hábhar an 
cheachta agus an fhoghlaim a shíneadh níos faide 
amach ná an ceacht. 

Déanann na múinteoirí ábhar agus gníomhaíochtaí 
a idirdhealú go bríoch d’fhonn a chinntiú go 
dtugtar an dúshlán do na scoláirí uile ag na 
gníomhaíochtaí foghlama agus go mbíonn rath 
orthu uile mar fhoghlaimeoirí. 

Déanann na múinteoirí scileanna ábhartha 
litearthachta agus uimhearthachta a chomhtháthú i 
gcreat an cheachta. 

Cuireann na múinteoirí ar chumas na scoláirí naisc 
fhiúntacha a dhéanamh idir ábhar an cheachta 
agus a bhfoghlaim in ábhair eile agus in áiteanna 
eile agus a bhfoghlaim a aistriú chuig eispéiris 
choimhthíocha. 

Freagraíonn 
an múinteoir 
do riachtanais 
foghlama 
aonair agus 
idirdhealaíonn sé/
sí gníomhaíochtaí 
teagaisc agus 
foghlama mar 
is gá 

Tá na múinteoirí eolach faoi riachtanais foghlama 
aonair na scoláirí, agus cuireann siad cleachtais 
teagaisc agus foghlama in oiriúint chun cuidiú leis 
na scoláirí dúshláin a shárú.

Pléann na múinteoirí le tuairimí, meonta agus 
comhthéacsanna na scoláirí, agus leasaíonn siad a 
gcleachtas teagaisc chun deiseanna a úsáid agus 
chun déileáil le haon srianta a chuireann siad i 
láthair.

Tá na múinteoirí eolach faoi riachtanais 
foghlama aonair na scoláirí, agus déanann siad 
idirghabhálacha pearsanaithe a dhearadh agus a 
chur i bhfeidhm chun cuidiú leis na scoláirí dúshláin 
a shárú.

Pléann na múinteoirí le tuairimí, meonta agus 
comhthéacsanna na scoláirí, agus leasaíonn siad a 
gcleachtas teagaisc chun deiseanna a úsáid agus 
chun déileáil le haon srianta a chuireann siad 
i láthair. Cuireann na múinteoirí ar chumas na 
scoláirí tairbhe a bhaint as na deiseanna seo agus a 
srianta a shárú.

Ráitis ar chleachtas
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CAIGHDEÁIN RÁÍTIS AR CHLEACHTAS ÉIFEACHTACHA RÁITIS AR CHLEACHTAS FÍORÉIFEACHTACHA
Tá meas ag na 
múinteoirí ar 
an bhforbairt 
ghairmiúil agus ar 
an gcomhoibriú 
gairmiúil agus 
glacann siad páirt 
iontu 

Aithníonn na múinteoirí go bhfuil an fhorbairt 
ghairmiúil leanúnach (FGL) agus comhoibriú 
lárnach ina gcuid oibre. 

Baineann na múinteoirí úsáid as am do chruinnithe 
foirmiúla agus don phleanáil chun athmhachnamh 
a dhéanamh lena chéile ar a gcuid oibre.

Glacann na múinteoirí páirt go gníomhach agus go 
táirgiúil le soláthraithe éagsúla FGL lena n-áirítear 
FGL eagraithe scoilbhunaithe. 

Ainmníonn agus gabhann na múinteoirí don FGL 
a fhorbraíonn a gcleachtas féin agus a shásaíonn 
riachtanais na scoláirí agus na scoile. 

Breathnaíonn na múinteoirí ar chomhoibriú mar 
bhealach chun feabhas a chur ar fhoghlaim na 
scoláirí agus chun feabhas a chur ar a bhforbairt 
ghairmiúil féin. Gabhann siad do chleachtas 
cuiditheach comhoibríoch.

Cuireann na múinteoirí cuir chuige scoile uile i leith 
an teagaisc agus na foghlama i bhfeidhm chun 
feabhas a chur ar eispéiris agus torthaí na scoláirí.

Aithníonn agus dearbhaíonn na múinteoirí go 
bhfuil an fhorbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) agus 
comhoibriú lárnach ina gcuid oibre. 

Baineann na múinteoirí úsáid as am do chruinnithe 
foirmiúla agus don phleanáil chun athmhachnamh 
a dhéanamh lena chéile ar a gcuid oibre.

Is í an scoil an phríomhionad do FGL na múinteoirí 
agus glacann na múinteoirí páirt go gníomhach 
agus go táirgiúil i gcláir FGL. 

Ainmníonn agus gabhann na múinteoirí don 
FGL a fhorbraíonn a gcleachtas féin, a shásaíonn 
riachtanais na scoláirí agus na scoile, agus a 
fheabhsaíonn comhchleachtas.

Breathnaíonn na múinteoirí ar chomhoibriú mar 
bhealach chun feabhas a chur ar fhoghlaim na 
scoláirí agus chun feabhas a chur ar a bhforbairt 
ghairmiúil féin. Gabhann siad do chleachtas 
cuiditheach comhoibríoch, agus don athbhreithniú 
comhoibríoch ar chleachtas. 

Comhaontaíonn na múinteoirí le chéile agus 
cuireann siad cuir chuige scoile uile i leith an 
teagaisc agus na foghlama i bhfeidhm chun 
feabhas a chur ar eispéiris agus torthaí na scoláirí.

Oibríonn na 
múinteoirí le 
chéile chun 
deiseanna 
foghlama a 
cheapadh do 
scoláirí ar fud an 
churaclaim agus 
taobh amuigh de

Déanann na múinteoirí pleanáil go comhoibríoch 
do ghníomhaíochtaí foghlama a chuireann ar 
chumas na scoláirí naisc fhiúntacha a dhéanamh idir 
an fhoghlaim in ábhair éagsúla.

Déanann na múinteoirí pleanáil go comhoibríoch 
ar eispéiris foghlama a chuidíonn leis na scoláirí an 
fhoghlaim a fheiceáil mar iarracht iomlánaíoch ar 
feadh an tsaoil.

Oibríonn na múinteoirí go héifeachtach lena chéile 
agus leis na tuismitheoirí chun tacú le scoláirí a 
bhfuil riachtanais foghlama aitheanta acu.

Úsáideann na múinteoirí cruinnithe tuismitheoirí-
múinteoirí agus cumarsáid eile leis na tuismitheoirí 
go cuiditheach chun tacú le rannpháirtíocht bhríoch 
na dtuismitheoirí in oideachas a leanaí.

Comhoibríonn na múinteoirí le pearsanra 
seachtrach ábhartha agus cuí chun eispéiris 
foghlama fhiúntacha a sholáthar do na scoláirí.

Déanann na múinteoirí pleanáil go comhoibríoch 
do ghníomhaíochtaí foghlama a chuireann ar 
chumas na scoláirí naisc atá fiúntach agus atá 
níos dúshlánaí de réir a chéile a dhéanamh idir an 
fhoghlaim in ábhair éagsúla.

Déanann na múinteoirí pleanáil go comhoibríoch ar 
eispéiris foghlama a chuidíonn agus a chumasaíonn 
na scoláirí chun an fhoghlaim a fheiceáil mar 
iarracht iomlánaíoch ar feadh an tsaoil. 

Oibríonn na múinteoirí go han-éifeachtach lena 
chéile agus leis na tuismitheoirí chun tacú le scoláirí 
a bhfuil riachtanais foghlama aitheanta acu.

Úsáideann na múinteoirí cruinnithe tuismitheoirí-
múinteoirí agus cumarsáid eile leis na tuismitheoirí 
go han-chuiditheach chun tacú le rannpháirtíocht 
bhríoch na dtuismitheoirí in oideachas a leanaí agus 
a bhforbairt mar fhoghlaimeoirí. 

Comhoibríonn na múinteoirí le pearsanra 
seachtrach ábhartha agus cuí chun eispéiris 
foghlama fhiúntacha a sholáthar do na scoláirí, 
agus oibríonn siad le chéile chun a chinntiú go 
ndéantar an fhoghlaim a chomhtháthú.  

RÉIMSE 4: CLEACHTAS COMHCHOITEANN/COMHOIBRÍOCH NA MÚINTEOIRÍ
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CAIGHDEÁIN RÁÍTIS AR CHLEACHTAS ÉIFEACHTACHA RÁITIS AR CHLEACHTAS FÍORÉIFEACHTACHA
I gcomhar lena 
chéile forbraíonn 
na múinteoirí 
agus cuireann 
siad i bhfeidhm 
cleachtais 
measúnaithe 
fhoirmitheacha 
agus 
shuimitheacha atá 
comhsheasmhach 
agus iontaofa

Pléann na múinteoirí leis an measúnú mar iarracht 
chomhoibríoch chun tacú le foghlaim na scoláirí 
agus chun a ngnóthachtáil a thomhas.

Tá polasaí scoile uile um measúnú forbartha ag 
na múinteoirí i gcomhar lena chéile atá iomchuí 
don churaclam agus dá scoláirí. Áiríonn an 
polasaí seo cleachtais um measúnú foirmitheach 
agus suimitheach. Cuirtear i bhfeidhm go 
comhsheasmhach é.

Tá cur chuige scoile uile forbartha ag na múinteoirí 
i gcomhar lena chéile i dtaca le haiseolas ó 
bhéil agus aiseolas scríofa a sholáthar do na 
scoláirí. Cuirtear an cur chuige seo i bhfeidhm 
go comhsheasmhach, agus áiríonn sé an comh-
athbhreithniú ar obair na scoláirí.

Tá taifid ar mheasúnú forbartha ag na múinteoirí 
i gcomhar lena chéile atá soiléir, úsáideach agus 
éasca le léirthuiscint agus roinnt. Tugann na taifid 
seo pictiúr cuimsitheach de na gnóthachtálacha 
agus na riachtanais atá ag gach scoláire.

Pléann na múinteoirí leis an measúnú mar iarracht 
chomhoibríoch chun tacú le foghlaim na scoláirí 
agus chun a ngnóthachtáil a thomhas.

Tá polasaíscoile uile um measúnú forbartha ag 
na múinteoirí i gcomhar lena chéile atá iomchuí 
don churaclam agus dá scoláirí. Áiríonn an 
polasaí cleachtais um measúnú foirmitheach 
agus suimitheach. Cuirtear i bhfeidhm go 
comhsheasmhach é agus déantar athbhreithniú air i 
gcomhar lena chéile.

Tá cur chuige scoile uile forbartha ag na múinteoirí 
i gcomhar lena chéile i dtaca le haiseolas ó 
bhéil agus aiseolas scríofa a sholáthar do na 
scoláirí. Cuirtear an cur chuige seo i bhfeidhm go 
comhsheasmhach, agus tá sé bunaithe ar an gcomh-
athbhreithniú ar obair na scoláirí.

Tá taifid ar mheasúnú forbartha ag na múinteoirí 
i gcomhar lena chéile atá soiléir, úsáideach agus 
éasca le léirthuiscint agus roinnt. Tugann na taifid 
seo pictiúr cuimsitheach de na gnóthachtálacha 
agus na riachtanais atá ag gach scoláire agus tógtar 
orthu de réir a chéile de réir mar a ghluaiseann an 
scoláire tríd an scoil.

Cuidíonn na 
múinteoirí leis an 
acmhainn uile-
foirne a thógáil 
trína saineolas a 
chomhroinnt

Aithníonn na múinteoirí an luach atá le hacmhainn 
foirne uile a thógáil agus tá siad sásta a saintaithí a 
roinnt leis na múinteoirí eile sa scoil. 

Tá na múinteoirí sásta a saintaithí a roinnt le 
múinteoirí ó scoileanna eile, mar shampla trí ionaid 
oideachais, fóraim ar líne, agus cuairteanna scoile. 

Gabhann na múinteoirí go rialta d’athbhreithniú 
comhoibríoch gairmiúil ar chleachtais teagaisc agus 
foghlama.

Tá na múinteoirí oscailte chun saineolas 
comhoibríoch a thógáil sna scileanna agus cuir 
chuige atá riachtanach chun cuidiú le foghlaim na 
scoláirí don todhchaí.

Cuireann na múinteoirí luach ar an ról atá acu 
laistigh d’eagraíocht ghairmiúil foghlama, agus 
mar ghnáthnós roinneann siad a saintaithí leis na 
múinteoirí eile sa scoil.

Roinneann na múinteoirí a saintaithí le múinteoirí 
ó scoileanna eile, mar shampla trí ionaid oideachais, 
fóraim ar líne, agus cuairteanna scoile. 

Gabhann na múinteoirí go rialta d’athbhreithniú 
comhoibríoch gairmiúil ar chleachtais teagaisc agus 
foghlama, agus úsáideann siad é chun cuir chuige 
éifeachtacha a aithint agus tógáil orthu.

Tá na múinteoirí réamhghníomhach chun saineolas 
comhoibríoch a thógáil sna scileanna agus cuir 
chuige atá riachtanach chun cuidiú le foghlaim na 
scoláirí don todhchaí.

Ráitis ar chleachtas
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Caibidil 5
Cuir chuige meastóireachta
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CAIBIDIL 5
Aibhsíonn an chaibidil seo raon de chuir chuige agus modhanna meastóireachta 
ar féidir le scoileanna a úsáid chun an fhianaise a bhailiú atá riachtanach chun 
breithiúnais a dhéanamh le linn phróiseas na féinmheastóireachta scoile.

5.1  Réamhrá
Éilíonn an fhéinmheastóireacht scoile bailiú córasach agus dírithe d’eolas nó fianaise. Cuidíonn eolas nó 
fianaise mhaith ó fhoinse amháin nó níos mó le breithiúnais iontaofa a dhéanamh faoi cháilíocht.

Tá sé tábhachtach go ndéanfar scóip an bhailiúcháin fianaise don fhéinmheastóireacht a theorannú 
chuig bailiúchán an eolais atá riachtanach amháin; má tá an iomarca eolais ann, féadfar próiseas 
féinmheastóireachta scoile a bheith ann nach féidir a bhainistiú nó a choinneáil ar bun agus nach mbeidh 
toradh air. Sa chaibidil seo, pléitear roinnt gnéithe praiticiúla ag an gcéim um Bhailiú fianaise, chomh 
maith le raon de chuir chuige fhéideartha, modhanna agus uirlisí úsáideacha. 

5.2  Roinnt gnéithe praiticúla
Is féidir leis an úsáid a bhaineann scoil as uirlisí agus as cuir chuige meastóireachta comhaontaithe chun 
eolas nó fianaise a bhailiú cuidiú léi comhsheasmhacht, oibiachtúlacht agus déine ina próiseas bailithe 
eolais a chur chun cinn. Ar an gcaoi sin, is féidir teacht ar chonclúidí meastóireachta atá iontaofa agus 
bailí faoi ghnéithe d’obair na scoile. Mar sin féin, ionas go mbeidh na huirlisí meastóireachta éifeachtach, 
is cóir dearadh na n-uirlisí agus a n-úsáid a threorú de réir roinnt gnéithe praiticiúla:

•	 Ábharthacht: Ba chóir do na huirlisí eolas nó fianaise a bhailiú atá ábhartha don ghné de theagasc 
agus foghlaim ar a bhfuil meastóireacht á dhéanamh. Ní cóir iad a dhearadh nó a úsáid chun eolas 
atá lasmuigh d’fhócas na meastóireachta a bhailiú

•	 Simplíocht agus soiléireacht: Ba chóir uirlisí atá fada nó casta a sheachaint

•	 Éifeachtúlacht: Ba chóir go mbeadh na huirlisí réasúnta éasca le n-úsáid

•	 Prótacal: Ba chóir na huirlisí a úsáid faoi réir an phrótacail atá comhaontaithe ag an scoil dá 
n-úsáid

•	 Bailíocht: Ba chóir machnamh a dhéanamh ar an gcaoi inar féidir leis na huirlisí cuidiú le fianaise 
de chineálacha éagsúla ó réimse foinsí a thabhairt le chéile agus a chur i gcomparáid. Cuideoidh 
sé seo le bailíocht agus iontaofacht na dtátal a leagtar amach a dheimhniú.

Cuirtear na cuir chuige, na modhanna agus na huirlisí a phléitear sa chaibidil seo i láthair chun treoir 
phraiticiúil a thabhairt do scoileanna ar an gcaoi inar féidir leo eolas nó fianaise a bhailiú le linn na 
féinmheastóireachta scoile. Samhlaítear go mbainfidh scoileanna úsáid as uirlisí amhail na cinn a 
phléitear sa chaibidil seo ar bhealach solúbtha. 

5.3  Cuir chuige agus uirlisí meastóireachta
CUIR CHUIGE MEASTÓIREACHTA
Bainfidh scoileanna úsáid as réimse de mhodhanna chun fianaise a bhailiú, ag brath ar an réimse 
cleachtais atá á mheas. Tá sé tábhachtach go dtógfaidh scoileanna ar an bhfianaise atá ar fáil cheana 
féin. Is gá freisin a chinntiú go mbaileofar fianaise ó réimse d’fhoinsí agus go lorgófar tuairimí na 
ndaoine uilig atá páirteach i bpobal na scoile mar is cuí. Tugtar liosta de chuir chuige meastóireachta 
fhéideartha i dTábla 5.1.
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Tábla 5.1  Liosta de chuir chuige meastóireachta fhéideartha

 Athbhreithniú gairmiúil aonair agus comhoibríoch ar theagasc agus foghlaim

•	 Plé agus athmhachnamh na múinteoirí

•	 Féinmhachnamh	na	múinteoirí

•	 Teagasc	foirne	agus	athbhreithniú

•	 Athbhreithniú	comhoibríoch	gairmiúil	ar	theagasc	agus	foghlaim

•	 Athbhreithniú	aonair	agus	comhoibríoch	ar	obair	na	scoláirí

Dearcthaí phobal na scoile ar theagasc agus foghlaim

•	 Tuairimí na scoláirí a fháil

•	 Tuairimí	na	múinteoirí	a	fháil

•	 Tuairimí	na	dtuismitheoirí	a	fháil

Athbhreithniú sonraí ar thorthaí na scoláirí ag eascairt as teagasc agus foghlaim

• Anailís ar fheidhmíocht na scoláirí i scrúduithe stáit

•	 Anailís	ar	eolas	agus	sonraí	cainníochtúil	agus	cáilíochtúil	faoi	ghnóthachtáil	agus	dul	chun	cinn	
litearthachta na scoláirí 

•	 Anailís	ar	eolas	agus	sonraí	cainníochtúil	agus	cáilíochtúil	faoi	ghnóthachtáil	agus	dul	chun	cinn	
uimhearthachta na scoláirí

•	 Comparáid	idir	torthaí	na	scrúduithe	stáit	agus	claonta	scoile	agus	noirm	náisiúnta

•	 Anailís	ar	shonraí	cainníochtúla	agus	cáilíochtúla	maidir	le	meonta	na	scoláirí	i	leith	an	teagaisc	
agus na foghlama

•	 Athbhreithniú	ar	thaifid	mheasúnaithe	reatha

•	 Athbhreithniú	ar	thaifid	ar	dhul	chun	cinn	na	scoláirí

Athbhreithniú ar thimpeallacht agus ar pholasaithe na scoile don teagasc agus foghlaim

•	 Iniúchadh	ar	chód	iompair	na	scoile	le	tagairt	do	Threoirlínte	an	BNLO

•	 Anailís	ar	rátaí	tinrimh

•	 Anailís	ar	rátaí	fionraí	agus	coinneála	istigh

•	 Iniúchadh	ar	pholasaí	measúnaithe	na	scoile

•	 Iniúchadh	ar	ráiteas	sábháilteachta	na	scoile

•	 Iniúchadh	sláinte	agus	sábháilteachta

•	 Cigireacht	sláinte	agus	sábháilteachta	ar	sheomraí	ranga	agus	suíomhanna	foghlama	eile

•	 Comhairle	leis	an	mbord	agus	leis	na	múinteoirí	i	dtaca	le	riachtanais	um	Chosaint	Leanaí

•	 Athbhreithniú	ar	úsáid	TFC

•	 Athbhreithniú	ar	phleananna	scríofa

 

Cuir chuige meastóireachta
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UIRLISÍ MEASTÓIREACHTA
Agus cinneadh á dhéanamh acu ar an bhfianaise atá le bailiú, beidh ar scoileanna a mheas freisin cad 
iad na huirlisí is oiriúnaí don chúis seo. D’fhéadfadh an liosta anseo thíos (Tábla 5.2) a bheith úsáideach 
chun an uirlis is úsáidí a chinneadh leis an bhfianaise atá riachtanach a bhailiú. Tá sé tábhachtach nach 
mbaileoidh scoileanna ach an t-eolas atá oiriúnach chun cáilíocht an chleachtais sa réimse a bhfuil 
meastóireacht á dhéanamh air a mheas. 

Tá samplaí de raon d’uirlisí meastóireachta ar féidir le scoileanna a úsáid chun an t-eolas nó a fhianaise 
a bhailiú atá de dhíth d’fhéinmheastóireacht scoile ar fáil ar an suíomh gréasáin d’fhéinmheastóireacht 
scoile, www.schoolself-evaluation.ie. Ar an suíomh gréasáin freisin tá ábhair chlosamhairc a thugann 
samplaí agus cás-staidéir ina n-úsáidtear roinnt de na huirlisí sin. Is féidir le scoileanna cinneadh ar roinnt 
de na huirlisí a thugtar a úsáid nó is féidir leo a n-uirlisí féin a fhorbairt chun freastal ar a riachtanais 
i dtaca le bailiú sonraí don fhéinmheastóireacht. Tugtar cuntais gonta agus plé maidir le roinnt de na 
príomhuirlisí i ndiaidh Tábla 5.2.

Tábla 5.2  Liosta d’uirlisí meastóireachta féideartha

5.4  Bileoga athmhachnaimh
Bealach úsáideach is ea bileoga athmhachnaimh chun na peirspictíochtaí  atá ag roinnt páirtithe éagsúla 
ar thorthaí, eispéiris nó cleachtas teagaisc agus foghlama a ghabháil. D’fhéadfadh an príomhoide, an 
príomhoide tánaisteach, na múinteoirí, na scoláirí, baill an bhoird nó baill de chumann na dtuismitheoirí 
bileoga athmhachnaimh a líonadh chun raon de pheirspictíochtaí ar obair na scoile a ghabháil. Is féidir 
an t-eolas a bhailítear ar an mbealach seo a úsáid mar threoir d’fhéinmheastóireacht níos doimhne ar 
réimsí áirithe trí mhodhanna agus uirlisí meastóireachta eile. Is féidir teacht ar bhileog athmhachnaimh 
shamplach ag www.schoolself-evaluation.ie

5.5 Athbhreithniú gairmiúil comhoibríoch ar theagasc agus foghlaim
Modh praiticiúil agus cumhachtach is ea an t-athbhreithniú gairmiúil comhoibríoch ar theagasc agus ar 
fhoghlaim chun eolas nó fianaise dhíreach faoi theagasc agus faoi fhoghlaim a bhailiú sna seomraí ranga 
agus sna suíomhanna foghlama eile. Tugann sé rochtain dhíreach ar a bhfuil á dhéanamh ag scoláirí 
agus múinteoirí agus is féidir é a úsáid chun eolas a bhailiú ar raon leathan de réimsí a théann i gcionn 
ar fhoghlaim na scoláirí.

•	 Teimpléad	athmhachnaimh/athbhreithnithe/breathnaithe

•	 Bileog	athmhachnaimh	an	mhúinteora

•	 Tacar	uirlisí	CNCM	Fócas ar an bhFoghlaim

•	 Prótacal	scoile	d’athbhreithniú	gairmiúil	comhoibríoch	ar	theagasc	agus	foghlaim

•	 Prótacal	scoile	d’athbhreithniú	comhoibríoch	ar	obair	na	scoláirí

•	 Seicliostaí

•	 Teimpléad	do	ghrúpaí	fócais

•	 Teimpléad	d’agallaimh

•	 Ceistneoirí	(scoláirí,	tuismitheoirí,	múinteoirí)

•	 Uirlis	Excel	a	d’fhorbair	SFGM	d’anailís	ar	thorthaí	na	scrúduithe	teistiméireachta	

•	 Creat	TFC	CNCM

•	 Ceisteanna	noda	chun	cuidiú	le	hanailís	ar	shonraí
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I gcomhthéacs na féinmheastóireachta scoile, is féidir athbhreithniú gairmiúil comhoibríoch a dhéanamh 
ar theagasc agus ar fhoghlaim i bhfoirmeacha éagsúla. Mar shampla, is féidir leis tarlúint i gcomhthéacs 
teagaisc foirne, áit a ngabhann beirt mhúinteoirí do phleanáil agus teagasc comhoibríoch do roinnt 
ceachtanna. Ina dhiaidh sin, déanann siad athmhachnamh go comhoibríoch ar na ceachtanna sin, ach 
go háirithe ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim a tharla. De rogha air sin, d’fhéadfadh múinteoir 
cuireadh a thabhairt do chomhghleacaí gabháil d’athbhreithniú gairmiúil ar cheacht nó ceachtanna. 
Is féidir go mbeidh breathnú ar cheacht i gceist agus, ina dhiaidh sin, plé a dhéanamh air, ar bhealach 
athmhachnamhach. Féidearthacht eile is ea grúpa comhghleacaithe ag teacht le chéile chun plé a 
dhéanamh faoi shamplaí d’obair na scoláirí agus faoin gcaoi ina bhféadfaí na chéad chéimeanna eile 
san fhoghlaim a ghlacadh do na scoláirí atá i gceist. 

Le go mbeidh rath air mar mhodh chun eolas a bhailiú le linn na féinmheastóireachta scoile, ní mór an 
t-athbhreithniú gairmiúil comhoibríoch ar theagasc agus ar fhoghlaim a chur i bhfeidhm ar bhealach 
comhghleacúil agus ómósach laistigh de théarmaí phrótacail scoile chomhaontaithe, ag baint úsáide as 
critéir atá sainiúil agus pleanáilte. Éilíonn sé pleanáil chúramach maidir le dáileadh ama agus socruithe 
mhaoirsithe scoláirí.

Tá sceideal samplach athmhachnaimh/athbhreithnithe/breithnithe teagaisc agus foghlama, agus prótacal 
samplach, ar fáil ar an suíomh gréasáin d’fhéinmheastóireacht scoile, www.schoolself-evaluation.
ie. Is féidir an sceideal a úsáid mar uirlis chun cuidiú le hathmhachnamh i gcomhthéacs an teagaisc 
chomhoibríoch. Tá comhairle eile ar an suíomh gréasáin nuair atá scoil nó roinn ábhair ag pleanáil chun 
athbhreithniú gairmiúil comhoibríoch a úsáid.

5.6  Grúpaí fócais
Is féidir grúpaí fócais a úsáid chun fiosrú níos doimhne a dhéanamh ar cheisteanna ag éirí as uirlisí 
bailithe eolais eile amhail ceistneoirí nó le hagallaimh aonair.

Is éard is grúpa fócais ann uirlis bailithe eolais ina dtagann grúpa roghnaithe de rannpháirtithe le chéile, 
mar shampla, grúpa de mhúinteoirí, de scoláirí, de thuismitheoirí nó de bhaill an bhoird, chun plé a 
dhéanamh faoi réimse ar leith atá ainmnithe mar fhócas do mheastóireacht scoile. Déantar bailiú eolais 
ann trí idirghníomhaíocht an ghrúpa ar thopaicí atá cinnte roimh ré. Mar shampla, féadfaidh grúpa 
de mhúinteoirí teacht le chéile chun fiosrú domhain a dhéanamh ar roinnt ceisteanna a bhaineann le 
teagasc na litearthachta sa scoil ag éirí as athbhreithniú ar cheachtanna agus as ceistneoirí a tugadh do 
thuismitheoirí. Baineann gné cháilíochtúil le roinnt mhaith den eolas a fhaightear i bplé ghrúpa fócais.

Tá tuilleadh comhairle maidir le grúpaí fócais a phleanáil agus a úsáid ar fáil ar an suíomh gréasáin 
d’fhéinmheastóireacht scoile, www.schoolself-evaluation.ie.

5.7  Agallaimh
Bealach praiticiúil eile is ea agallaimh chun eolas a bhailiú ar obair na scoile ó bhaill de phobal na scoile. 
Is féidir leo cuidiú le comhráite gairmiúla maidir le teagasc agus foghlaim. Ó tharla gur nós le hagallaimh 
a bheith réasúnta oscailte ó thaobh struchtúir de, is féidir leo eolas saibhir, leathan a thabhairt. 

Tá tuilleadh comhairle faoi agallaimh a phleanáil agus a úsáid, agus sceidil shamplacha agallaimh, ar fáil 
ar an suíomh gréasáin d’fhéinmheastóireacht scoile, www.schoolself-evaluation.ie.

Cuir chuige meastóireachta
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5.8  Ceistneoirí
Uirlis	ilúsáideach	don	fhéinmheastóireacht	scoile	is	ea	ceistneoirí.	Cuidíonn	siad	le	heolas	ar	obair	na	
scoile a bhailiú ó raon de dhaoine, lena n-áirítear múinteoirí, scoláirí agus tuismitheoirí. Is féidir iad a 
úsáid chun na nithe seo a fháil:

•	 Eolas	fíriciúil	(mar	shampla,	minicíocht	úsáid	TFC	i	gceachtanna,	cineál	an	eolais	mheastóireachta	
a chuirtear in iúl do thuismitheoirí)

•	 Eolas	ar	eispéiris	agus	ar	pheirspictíochtaí	páirtithe	ar	obair	na	scoile

•	 Eolas	maidir	le	leibhéil	sástachta	na	bpáirtithe	le	hobair	na	scoile	

Is féidir ceistneoirí samplacha, chomh maith le roinnt nithe le machnamh orthu nuair a bhíonn ceistneoirí 
in úsáid, a fháil ar an suíomh gréasáin d’fhéinmheastóireacht scoile, www.schoolself-evaluation.ie .

5.9  Seicliostaí
Cuireann seicliostaí struchtúr simplí ar fáil chun buneolas fíriciúil a thaifeadadh thar raon de chritéir. I 
measc na gcásanna ina bhfuil úsáid ar leith leo i gcomhthéacs na féinmheastóireachta scoile tá an anailís 
ar dhoiciméid (mar shampla, polasaí measúnachta na scoile, cáipéisí pleanála na múinteoirí nó obair 
scríofa na scoláirí) agus an t-iniúchadh ar acmhainní (mar shampla iniúchadh ar infhaighteacht agus 
úsáid acmhainní TFC sna seomraí ranga). 

Agus seicliostaí á gcumadh i gcomhthéacs na féinmheastóireachta scoile, moltar go gcuirfí rannóg 
oscailte do thráchtanna san áireamh chomh maith leis na tic-bhoscaí bunúsacha d’fhonn cuidiú le heolas 
breise atá ábhartha agus riachtanach a thaifeadadh.

Is féidir seicliostaí samplacha a fháil ag www.schoolself-evaluation.ie. Áiríonn siad seo seicliostaí i dtaca 
le comhlíonadh le riachtanais reachtúla agus rialála mar chuid den tuairisc fhéinmheastóireachta scoile 
agus plean feabhsúcháin. 
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Caibidil 6
Tuairisciú ar an bhféinmheastóireacht
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CAIBIDIL 6
Tugann an chaibidil seo comhairle do scoileanna maidir le tuairisciú ar a 
bhféinmheastóireacht, maidir le tuairisc fhéinmheastóireachta agus plean 
feabhsúcháin scoile a cheapadh, agus maidir leis an gcaoi lena bhfuil á dhéanamh 
acu a chur in iúl do phobal na scoile.

6.1  An tuairisc fhéinmheastóireacht scoile agus an plean feabhsúcháin scoile 
Níor chóir go mbeadh príomhfhócas na féinmheastóireachta ar an obair scríofa. Mar sin féin, ba chóir 
do scoileanna tuairisc fhéinmheastóireachta scoile ghonta agus plean feabhsúcháin scoile a líonadh 
isteach uair sa bhliain. Ba chóir gur doiciméad amháin a bheadh i gceist, nach mbeadh níos faide ná trí 
leathanach.

Tá roinnt feidhmeanna ag an dtuairisc fhéinmheastóireachta scoile agus an plean feabhsúcháin scoile:

•	 Leagtar	amach	ann	breithiúnais	na	scoile	faoin	a	láidreachtaí	agus	faoi	na	réimsí	nach	mór	a	
fheabhsú 

•	 Cuireann	sé	bunús	ar	fáil	do	phlé	agus	athmhachnamh	i	measc	na	múinteoirí,	na	bainistíochta,	an	
phátrúin/na n-iontaobhaithe agus daoine eile maidir le hobair na scoile

•	 Is	féidir	le	boird	bhainistíochta	é	a	úsáid	sa	tuairisciú	do	thuismitheoirí	agus	don	phátrún	ar	obair	
na scoile, mar a éilítear faoin Acht Oideachais 1998

•	 Tugann	sé	bonn	ar	a	socraítear	spriocanna	sainiúla	d’fheabhsú

•	 Is	féidir	leis	treoir	a	thabhairt	do	mheastóireachtaí	seachtracha	a	dhéanann	an	Chigireacht

Leagann an tuairisc fhéinmheastóireachta agus plean feabhsúcháin scoile amach go soiléir cad is gá 
a dhéanamh chun tuilleadh feabhais a chur ar obair na scoile. Ba chóir go mbeadh sí in oiriúint don 
úsáideoir ó thaobh leagan amach agus faid de: de ghnáth ní bheidh níos mó ná trí leathanach inti. Ba 
chóir don teanga a úsáidtear a bheith soiléir, sonrúil agus intuigthe. Is í an tuairisc an chéad chuid agus 
ba chóir di cur síos a thabhairt ar na nithe seo a leanas: 

•	 Cur	síos	ar	an	dul	chun	cinn	atá	déanta	ar	fheabhsúchán	a	chur	i	bhfeidhm	i	réimsí	ar	a	rinneadh	
meastóireacht agus pleananna feabhsúcháin sa bhliain roimhe sin

•	 An	ghné	nua	de	theagasc	agus	foghlaim	atá	roghnaithe	d’fhéinmheastóireacht,	más	cuí

•	 Na	réimsí	atá	curtha	in	ord	tosaíochta	ag	an	scoil	le	haghaidh	feabhsúcháin

Is é an plean feabhsúcháin an dara roinn den doiciméad. Ba chóir dó cur síos a thabhairt ar an 
bhfeabhsúchán atá an scoil ag iarraidh a bhaint amach agus na gníomhartha a dhéanfar chun na 
feabhsúcháin a chur i gcrích. Leagann an chuid seo amach spriocanna do thuilleadh feabhsúcháin 
bunaithe ar thorthaí na féinmheastóireachta. Luann sé an gníomhartha atá de dhíth chun na spriocanna 
sin a bhaint amach. Ba chóir an chuid ábhartha den chreat cáilíochta a úsáid chun cuidiú le spriocanna a 
shocrú, agus sa bhreithiúnas ina dhiaidh sin ar baineadh amach na spriocanna. 

Is é socrú spriocanna sainiúla an pointe tosaigh. Agus breithiúnas cruthaithe bunaithe ar an eolas nó 
fianaise ábhartha, beidh scoil ábalta cinneadh ar spriocanna sainiúla, intomhaiste, insroichte, réalaíocha 
agus faoi cheangal ama chun feabhsúcháin a dhéanamh. Céim thábhachtach is ea í seo sa chinneadh ar 
na gníomhartha nach mór a dhéanamh.

Is féidir leis na spriocanna a bheith ag baint le gné ar bith de ghnóthachtáil na scoláirí, lena n-áirítear a 
gcuid eolais, a scileanna agus a ndearcthaí. Ba chóir spriocanna a nascadh le sonraí bonnlíne ábhartha 
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a ghintear ó phróiseas na féinmheastóireachta a dhéanann an scoil, sa chaoi is gur féidir an dul chun 
cinn a thomhas ar bhealach éifeachtach. Tá bonnlíne tábhachtach. Baineann féinmheastóireacht scoile 
go hiomlán le feabhas a chur ar eispéiris agus torthaí foghlama do na scoláirí. Chun a fhios a bheith 
ann go raibh aon dul chun cinn déanta do scoláirí, nó nach raibh, mar thoradh ar chur i bhfeidhm na 
ngníomhartha d’fheabhsúchán, beidh gá le sonraí bonnlíne. 

B’fhéidir nach mbeidh spriocanna intomhaiste ar bhealach cainníochtúil nó uimhriúil, ach ba chóir go 
mbeifí ábalta iad a thomhas ar bhealach a léiríonn gur baineadh amach na feabhsúcháin atá de dhíth 
nó nár baineadh. Tá sé beagnach cinnte go mbeidh sé seo riachtanach, mar shampla, agus machnamh á 
dhéanamh ar réimsí curaclaim eile seachas Béarla agus Matamaitic. Ach fiú le scileanna teanga labhartha, 
áfach, b’fhéidir go mbeidh spriocanna nach bhfuil bunaithe ar fheabhsúcháin céatadáin níos oiriúnaí:

•	 Léireoidh	ár	scoláirí	feabhsúchán	intomhaiste	ina	gcumas	labhairt	go	soiléir	agus	go	hinchloiste	
chuig luchtanna éisteacha éagsúla i dtimpeallacht na scoile (daoine aonair, grúpaí, a rang féin) 
faoi Mheitheamh 2020

Tá fráma ama soiléir leagtha amach, ach spreagann sprioc mar sin an cheist: conas a léireoidh na scoláirí 
an	fhoghlaim	seo	sa	chaoi	is	gur	féidir	a	mheas	gur	tharla	sí?	D’fhéadfaí	machnamh	a	dhéanamh	ar	raon	
roghanna: grúpa fócais; teimpléid shimplí athmhachnaimh a úsáid; cuir i láthair ó bhéil i raon d’ábhair.

Ba chóir na gníomhartha atá de dhíth chun na spriocanna atá socraithe a bhaint amach a bheith bunaithe 
ar athruithe praiticiúla as a dtiocfaidh feabhsúchán. Beagnach i gcónaí, áireoidh sé seo athruithe ar 
chleachtas na múinteoirí nó cur chuige nó straitéis áirithe a chur i bhfeidhm ar fud na scoile.

Ba chóir don tuairisc fhéinmheastóireachta agus don phlean feabhsúcháin scoile na nithe seo a ainmniú:

•	 Na	daoine	atá	freagrach	as	na	gníomhartha	a	dhéanamh	agus	an	fráma	ama	atá	i	gceist

•	 Na	critéir	ratha	nó	na	tátail	intomhaiste	lena	bhfuil	breithiúnas	le	déanamh	ar	ghnóthachtáil	na	
spriocanna

Tá teimpléid shamplacha de thuairaiscí féinmheastóireachta agus pleananna feabhsúcháin scoile ar fáil 
ar an suíomh gréasáin d’fhéinmheastóireacht scoile, www.schoolself-evaluation.ie. Is féidir seicliostaí a 
chur mar aguisíní leis an dtuairisc fhéinmheastóireachta agus an plean feabhsúchán scoile, chun cuidiú 
leis an scoil a mheas go  bhfuil siad ag cloí le riachtanais na reachtaíochta agus na rialála ábhartha, agus 
go bhfuil na polasaithe riachtanacha uile i bhfeidhm acu. Tá samplaí de sheicliostaí rialála ar fáil freisin 
ar an suíomh gréasáin d’fhéinmheastóireacht scoile, www.schoolself-evaluation.ie. 

6.2 Próiseas na féinmheastóireachta scoile a chur in iúl do phobal na scoile
Ba chóir do scoileanna achoimre ar a dtuairisc fhéinmheastóireachta agus an plean feabhsúcháin scoile 
do phobal uile na scoile. Ba chóir go mbeadh an doiciméad singil seo a bheith an-ghonta, soiléir agus 
fiúntach.  

Ba chóir don doiciméad achoimre na ceannteidil seo a leanas a áireamh:

•	 Seo	a	bhfuil	ag	obair	go	maith	inár	scoil	

•	 Seo	an	chaoi	is	eol	dúinn

•	 Seo	a	bhfuilimid	chun	díriú	air	chun	ár	gcleachtas	a	dhéanamh	níos	fearr	fós.

•	 Seo	an	chaoi	inar	féidir	le	tuismitheoirí	cuidiú

Tá sampla de thuairaisc achoimre agus teimpléad do phlean feabhsúcháin scoile ar fáil ar an suíomh 
gréasáin d’fhéinmheastóireacht scoile, www.schoolself-evaluation.ie.

Tuairisciú ar an bhféinmheastóireacht
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Imlitir 0040/2016

Chuig Boird Bhainistíochta, Príomhoidí agus Foirne Teagaisc 
in Iar-Bhunscoileanna 

LEANÚNACHAS LE FÉINMHEASTÓIREACHT SCOILE A CHUR I BHFEIDHM 
2016-2020 

Cuir an imlitir seo ar a súile don fhoireann teagaisc ar fad agus d’fhoireann chuí eile agus do bhaill uile 
bhord bainistíochta na scoile, le do thoil.   

Réamhrá
San imlitir seo

o leantar ó, agus tagtar in ionad, Imlitir 0040/2012, Féinmheastóireacht Scoile a Chur i bhFeidhm

o tugtar foramharc ar an gcéad timthriall den fhéinmheastóireacht scoile, 2012-2016

o leagtar amach na riachtanais do scoileanna agus iad gafa go leanúnach leis an bhféinmheastóireacht 
scoile ar theagasc agus ar fhoghlaim 

o déantar cur síos ar fhrámaí ama agus ar chéimeanna cuí do phróiseas na féinmheastóireachta, 
2016-2020

o léirítear an tacaíocht atá ar fáil do scoileanna don fhéinmheastóireacht scoile

o tugtar achoimre i gcuid 10, agus cuirtear liosta ar fáil de na gníomhaíochtaí is gá do scoileanna a 
dhéanamh

1. Féinmheastóireacht scoile agus pleanáil le haghaidh forbairt scoile
San Acht Oideachais, 1998 éilíodh ar scoileanna plean scoile a fhorbairt chun cuspóirí na scoile maidir 
le rochtain agus rannpháirtíocht a chur in iúl, agus na bearta a bheadh i gceist ag an scoil chun na 
cuspóirí seo a bhaint amach. Cuireann an tAcht mar dhualgas ar bhoird bhainistíochta an plean scoile 
a athbhreithniú agus a uasdhátú go rialta. D’eascair an phleanáil le haghaidh forbairt scoile mar 
ghníomhaíocht fhoirmeálta as na forálacha seo. Tríd an bpleanáil scoile fhoirmeálta, rinne scoileanna 
polasaithe éigeantacha agus riachtanais reachtúla a fhorbairt agus a athbhreithniú, agus chruthaigh a 
leithéid an chuid bhuan dá bplean scoile. Chuir an phleanáil scoile ar chumas scoileanna, freisin, réimsí 
tosaíochta don fhorbairt a aithint agus dul ag obair orthu, agus cruthaíodh dá réir an chuid fhorbartha 
dá bplean scoile.

Forbairt bhreise ar an bpleanáil le haghaidh forbairt scoile atá i gceist leis an bhféinmheastóireacht 
scoile. Modh oibre atá ann a chuireann leis na codanna buan agus forbartha den phlean scoile. Tríd an 
bhféinmheastóireacht scoile, déanann scoileanna athmhachnamh agus athbhreithniú ar a gcleachtas agus 
a bpolasaithe laethúla, agus iad ag díriú go speisialta ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim. Cruthaíonn 
sí próiseas inmheánach do gach scoil, scoileanna DEIS san áireamh, chun pleanáil ghníomhaíochta don 
fheabhsúchán a fhorbairt agus a chur chun cinn. 
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Baineann féinmheastóireacht scoile le hiniúchadh athmhachnamhach óna dtarlaíonn gníomhphleanáil 
don fheabhsúchán agus bíonn an fhianiase a bhíonn bailithe i gcomhthéacs gach scoile ar leith mar 
bhonn eolais don phleanáil seo. Cuireann an próiseas ar chumas scoileanna an fhianaise seo a úsáid chun 
sainspriocanna lánbhrí agus gníomhaíochtaí don fheabhsúchán a dhíríonn ar chleachtais teagaisc agus 
foghlama agus ar thorthaí a aithint. Cuireann sé ar a gcumas pleananna feabhsúcháin a chruthú agus a 
chur i bhfeidhm, a ndul chun cinn a thomhais, agus a ngnóthachtálacha a aithint. 

Cruthaíonn féinmheastóireacht scoile comhthéacs lánbhrí inar féidir le boird bhainistíochta tuilleadh 
forbartha agus athbhreithnithe a dhéanamh ar na polasaithe agus ar na cleachtais atá sa chuid buan den 
phlean scoile lena dheimhniú go dtacaíonn siad le forbairtí agus le feabhsúcháin leanúnacha sa teagasc 
agus sa bhfoghlaim.

2. An chéad timthriall den fhéinmheastóireacht scoile, 2012-2016
Cuireadh tús le féinmheastóireacht scoile go córasach i 2012/13 mar phróiseas comhoibríoch, 
athmhachnamhach ar athbhreithniú inmheánach ar an scoil, dírithe ar fheabhsúchán scoile. D’éiligh 
Imlitir 0040/2012 ar gach scoil dul i ngleic leis an bpróiseas, agus a cuspóir agus a réasúnaíocht a leagan 
amach. Thagair an imlitir go sonrach do chur i bhfeidhm an phróisis a bheith bainteach le cur i bhfeidhm 
na	Straitéise	Litearthachta	agus	Uimhearthachta,	agus	leis	an	tús	le	clár	leasaithe	na	sraithe	sóisearaí.

Sa chéad timthriall ceithre bliana den fhéínmheastóireacht scoile, bhí ar scoileanna pleananna 
feabhsúcháin a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm don litearthacht, don uimhearthacht agus do ghnéith 
den teagasc agus den fhoghlaim a roghnaigh an scoil féin. Iarradh go sonrach ar scoileanna lán-Ghaeilge 
díriú ar litearthacht na Gaeilge, ar litearthacht an Bhéarla, agus ar uimhearthacht. Ar an mbealach seo, 
chruthaigh an fhéinmheastóireacht scoile próiseas do scoileanna chun tionscnamh náisiúnta a chur i 
bhfeidhm, agus chun gné den teagasc agus den fhoghlaim a bhí suntasach don scoil, a aithint agus dul 
i mbun oibre ar sin.

Tá eolas an-úsáideadh bailithe ag a lán scoileanna ar láidreachtaí agus ar réimsí don fhorbairt agus don 
fheabhsúchán a bhíonn aitheanta ag an scoil ón gcéad pháirtíocht a bhí acu leis an bhféinmheastóireacht 
scoile. Ní hamháin go mbíonn athmhachnamh agus meastóireacht déanta acu ar ghnéithe dá gcleachtais 
teagaisc agus d’fhoghlaim na scolairí, ach bíonn léargais luachmhara faighte acu freisin ar phróiseas 
fianaise-bhunaithe na foghlama gníomhaíochta don fheabhsúchán.

Agus deireadh ag teacht leis an gcéad timthriall den fhéinmheastóireacht scoile, tá scoileanna tar éis 
tosú ar na cleachtais teagaisc agus foghlama a dhíríonn ar thorthaí feabhsaithe sa litearthacht, san 
uimhearthacht agus i réimsí eile a leabú. Ba chóir dóibh leanúint leis an bpróiseas seo ar chleachtais 
rathúla a leabú agus iad ag tosú ar an gcéad timthriall eile.

3. An dara timthriall den fhéinmheastóireacht scoile, 2012-2016
Sa chéad timthriall eile den fhéinmheastóireacht scoile, leanann an fócas ar an teagasc agus ar an 
bhfoghlaim. Ba chóir do scoileanna leanúint ag úsáid an phróisis chun tionscnaimh náisiúnta a chur i 
bhfeidhm agus chun gnéithe eile dá gcleachtais teagaisc agus foghlama féin, gur gá a fhorbairt agus 
fheabhsú, a aithint agus dul i mbun oibre orthu. Beidh éagsúlachtaí ag baint leis na gnéithe den teagasc 
agus den fhoghlaim de réir riachtanais na scoileanna. 

Mar ghnáthnós, bainfidh formhór na scoileanna úsáid as an bpróiseas chun cuidiú leo réimsí ábhartha 
de Chreat na Sraithe Sóisearaí a chur i láthair agus a leabú. Táthar ag brath go mbainfidh scoileanna 
úsáid as an bpróiseas freisin chun fócas bríoch a choimeád ar an litearthacht agus ar an uimhearthacht. 

Ba chóir do scoileanna an t-eolas atá bailithe acu ón gcéad timthriall a úsáid chun cur lena ngafacht go 
leanúnach leis na bhféinmheastóireacht scoile. Beidh tábhacht ar leith ag baint leis an taithí a bhíonn 
faighte i réimsí ar nós sonraí bonnlíne a bhailiú, spriocanna lánbhrí a bhunú, agus gníomhaíochtaí a chur 
i bhfeidhm ar bhonn scoile uile.

Aguisín 
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4. Pleanáil agus feidhmiú dara timthriall na féinmheastóireachta scoile
Ba chóir do scoileanna ar a laghad dhá, agus ar a mhéid ceithre, ghneíth den teagasc agus den fhoghlaim 
a roghnú dá bpróiseas féinmheastóireachta ó 2016 go 2020.

Sa tréimhse ceithre bliana seo, ba chóir do scoileanna an fhéinmheastóireacht a bheith mar phróiseas 
leanúnach agus ba chóir dóibh pleananna feabhsúcháin scoile a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm i 
ngnéithe den teagasc agus den fhoghlaim atá ábhartha dóibh. Ba chóir dóibh an chuid sin a bhaineann 
leis an teagasc agus leis an bhfoghlaimn i Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016: Creat Cáilíochta 
d’Iarbhunscoileanna sna Treoirlínte don Fhéínmheastóireacht Scoile leasaithe a úsáid mar thagarmharc 
nuair a bhíonn athmhachnamh agus meastóireacht ar bun acu ar a gcleachtas reatha.

Tuigeann scoileanna anois an tábhacht a bhaineann leis na chéad chéimeanna sa phróiseas – bailiú 
fianaise agus anailís – lena dheimhniú go mbíonn stuamacht ag baint leis na breithmheasanna a dhéantar 
agus go mbíonn an fócas agus an tsoiléireacht is gá ag baint leis na pleananna don fheabhsúchán. 
Cruthaíonn an tréimhse ceithre bliana deis do bhliain iniúchaidh chun an plean feabhsúcháin a chíoradh 
agus a fhorbairt, agus chun ullmhú dá chur i bhfeidhm. Leanann ansin, ceann i ndiaidh a chéile, cur i 
bhfeidhm, daingniú, agus athbhreithniú thar na chéad trí bliana eile go dtí go mbíonn an cleachtas 
leabaithe.

Tá léiriú sa ghrafach thíos ar an tslí ina n-oibreodh an próiseas thar thréimhse ceithre bliana ina 
roghnaíonn scoil trí réimse den teagasc agus den fhoghlaim. Ar mhaithe le léiriúchán amháin, tugtar 
samplaí den tslí inar féidir gnéithe de Chreat na Sraithe Sóisearaí a chur i bhfeidhm trí phróiseas na 
féinmheastóireachta. Ba chóir do scoileanna tagairt d’Imlitir 0024/2016, Socruithe do Chur i bhFeidhm 
an Chreata don tSraith Shóisearach, do riachtanais ar leith. 
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Cleachtais litearthachta agus uimhearthachta leabaithe, agus athbhreithniú
go rialta- 2016-2020
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Bliain don
fheidhmiú
2017/18

Bliain don
daingniú
2018/19

Bliain don
athbhreithniú

2019/20

Príomhscileanna a
theagasc agus
a fhoghlaim

–

– –

Bliain don
iniúchadh
2017/18

Bliain don
fheidhmiú 

2018/19

Bliain don
daingniú 
2019/20

Réiteach fadhbanna
tríd an gcuraclam

Bliain don
iniúchadh 

2018/19

Bliain don
fheidhmiú
2019/20
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Laistigh den fhráma ama ceithre bliana, mar atá thuas, tá roinnt solúbthachta ag scoileanna sna réimsí 
teagaisc agus foghlama ar a mbeidh siad ag díriú. D’fhéadfadh roinnt scoileanna a bheith muiníneach 
gur féidir leo plean feabhsúcháin a chur i bhfeidhm gan bliain iniúchaidh roimh ré, mar shampla má 
bhíonn sonraí ón mbonnlíne ar fáil cheana féin agus má bhíonn na gníomhaíochtaí is gá soiléir. I gcásanna 
eile, d’fhéadfadh scoileanna réimse teagaisc agus foghlama a roghnú a éilíonn athruithe suntasacha sa 
chleachtas chun torthaí feabhsaithe a bhaint amach do scolairí. Ina leithéid de chásanna, is féidir le 
scoileanna tosú ar na hathruithe seo a chur i bhfeidhm agus an t-iniúchadh ar ghné nua a chur siar go 
dtí an bhliain ina dhiaidh sin, má shíleann siad gur mar sin is fearr. 

5. Taifeadadh agus tuairisciú ar phróiséas féinmheastóireachta na scoile
Baineann féinmheastóireacht scoile le hathmhachnamh agus le feabhsúchán ar an tslí ina mbíonn 
múinteoirí ag teagasc agus scolairí ag foghlaim. Ní cóir don fhócas a bheith ar an doiciméadúchán. Níl 
gá ach leis na doiciméid atá luaite thíos.

Gach bliain, ba chóir don scoil achoimre ghairid den tuairisc féinmheastóireachta scoile agus den phlean 
feabhsúcháin scoile a sholáthar. San aon doiciméad amháin seo beidh taifead ar

•	 an	dul	chun	cinn	atá	déanta	le	bliain	anuas	ar	réimsí	don	fheabhsúchán	a	aithníodh	cheana	agus,	
más cuí, an tslí ina leanfar leis na gníomhaíochtaí don fheabhsúchán sa bhliain reatha

•	 más	cuí,	an	ghné	nua	den	teagasc	agus	den	fhoghlaim	atá	roghnaithe	ag	an	scoil	don	bhliain	
reatha agus an bunús a bhaineann leis an roghnú sin

•	 na	spriocanna	agus	na	gníomhaíochtaí	don	fheabhsúchán	atá	 leagtha	amach	ag	an	scoil;	na	
gníomhaíochtaí ar leith atá le tarlú i seomraí ranga agus i suíomhanna foghlama; na frámaí ama 
agus na modhanna atá aontaithe chun dul chun cinn a mhonatóireacht agus a mheas; agus na 
daoine a mbeidh freagracht orthu ag gach céim den chur i bhfeidhm.

B’fhéidir gur mhaith le scoileanna  tuairisc féinmheastóireachta scoile agus plean feabhsúcháin scoile ar 
leith a scríobh do gach réimse a aithnítear don fheabhsúchán, ach ní gá a leithéid a dhéanamh. 

Gach bliain, ba chóir do bhoird bainistíochta seicliosta polasaithe agus riachtanais reachtúla a chruthú 
mar thaifead inmheánach ar a bpróiseas leanúnach ar pholasaí a fhorbairt agus a athbhreithniú, mar 
aon lena gcomhlíontacht ar riachtanais. 

Ba chóir do scoileanna a dheimhniú go ndéantar tuismitheoirí agus páirtnéirí ábhartha eile sa phobal 
a chur ar an eolas faoi phróiseas féinmheastóireachta na scoile. Ba chóir dóibh achoimre den tuairisc 
féinmheastóireachta agus den phlean feabhsúcháin scoile a sholáthar agus é seo a chur in iúl ar bhealach 
inar féidir le tuismitheoirí agus le pobal na scoile é a rochtain agus a thuiscint. Ba chóir do scoileanna a 
dheimhniú freisin go mbíonn tuismitheoirí ar an eolas faoi pholasaithe na scoile agus faoi chomhlíontacht 
na scoile le riachtanais a thacaíonn le teagasc maith agus foghlaim mhaith. Tá fáil, i gcuid 9 thíos, ar liosta 
acmh

6. Féinmheastóireacht scoile i scoileanna DEIS
Is gá do scoileanna sa chlár DEIS pleananna feabhsúcháin trí bliana a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm 
mar choinníoll dá bpáirteachas i DEIS. Is iad na pleananna seo plean feabhsúcháin na scoile don 
fhéinmheastóireacht scoile, agus níl gá le haon phlean feabhsúcháin breise ná leithleach. 

Ba chóir do scoileanna DEIS, áfach, laistigh dá gcomhthéacsanna ar leith féin, suntas a thabhairt don 
bhéim a leagann an próiseas féinmheastóireachta scoile ar phríomhghníomhaíocht aon scoile ar leith: 

Aguisín 



FÉINMHEASTÓIREACHT SCOILE: TREOIRLÍNTE, 2016-2020
Iar-Bhunscoileanna

48

teagasc agus foghlaim. Ba chóir dóibh fócas teagaisc agus foghlama a dheimhniú aon uair is cuí nuair 
a bhítear ag pleanáil d’fheabhsúchán litearthachta, uimhearthachta, gnóthachtálacha oideachasúla, 
tinrimh, coinneála, dul chun cinn, agus dá bpáirtnéireacht le tuismitheoirí agus le daoine eile. 

Ba chóir do scoileanna DEIS an próiseas féinmheastóireachta a úsáid lena dheimhniú go mbíonn téagar 
ag baint leis an mbonn fianaise a bhaineann lena bpleananna gníomhaíochta don fheabhsúchán, agus 
go mbíonn siad dírithe go soiléir ar scolairí a bhfuil idirbheartaíochtaí agus tacaíochtaí ar leith de dhíth 
orthu.

Ba chóir do scoileanna DEIS cloí leis na riachtanais don taifeadadh agus don tuairisciú mar atá 
i gcuid 5 thuas, agus a bheith san airdeall i gcónaí gur ionann pleananna gníomhaíochta DEIS agus 
plean feabhsúcháin na scoile. Nuair a bhíonn gearrthuairisc agus plean feabhsúcháin á chur in iúl do 
thuismitheoirí agus don phobal, is féidir le scoileanna DEIS suntas a thabhairt do ghníomhaíochtaí 
feabhsúcháin ar leith a mbíonn suntas ag baint leo d’fheasacht agus do rannpháirtíocht na dtuismitheoirí.

7. Am don fhéinmheastóireacht scoile
Ba chóir do phríomhoidí a dheimhniú go gcuirtear dóthain ama ar fáil don phleanáil scoile agus go 
mbíonn an fhéinmheastóireacht scoile mar chuid lárnach den phleanáil sin. Ba chóir d’am na pleanála 
deis a sholáthar do rannpháirtíocht na foirne teagaisc uile sa phróiseas féinmheastóireachta scoile.

8. Féinmheastóireacht agus cigireacht scoile
Is próisis chomhlántacha iad féinmheastóireacht scoile agus meastóireacht sheachtrach, iad araon dírithe 
ar an bhfeabhsúchán. Tugann meastóireachtaí seachtracha, meastóireachtaí scoile uile ach go háirithe, 
aird ar na tosaíochtaí a bhíonn aitheanta ag scoileanna agus déantar a gcleachtais teagaisc agus foghlama 
a mheas. Cruthaíonn na próisis fhéinmheastóireachta scoile bealach inar féidir le scoileanna tosaíochtaí 
a aithint agus freastal orthu, agus a dheimhniú go mbíonn fócas na scoile uile ar ghnéithe ar leith den 
teagasc agus den fhoghlaim a fheabhsú. I ngeall ar an bhfócas comónta seo ar an bhfeabhsúchán, 
cuirfidh an Chigireacht san áireamh, le linn na meastóireachtaí a bhíonn ar bun acu, gafacht scoileanna 
leis an bhféinmheastóireacht mar aon le torthaí na féinmheastóireachta, mar atá leagtha amach sa 
chiorclán seo.

9. Tacaíochtaí don fhéinmheastóireacht scoile
Tá roinnt tacaíochtaí ann chun cuidiú le scoileanna a bheith gafa le próiseas na féinmheastóireachta 
scoile. 

Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016: Creat Cáilíochta d’Iarbhunscoileanna
Tá an Roinn tar éis Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016: Creat Cáilíochta d’Iarbhunscoileanna a fhorbairt 
ina bhfuil réimsí agus caighdeáin don teagasc agus don fhoghlaim, agus don cheannaireacht agus don 
bhainistíocht. Tá sé i gceist go mbeadh an creat cáilíochta seo mar bhonn eolais don fhéinmheastóireacht 
scoile agus don mheastóireacht sheachtrach araon. 

Tá an creat cáilíochta don teagasc agus don fhoghlaim, a foilsíodh sna Treoirlínte don Fhéinmheastóireacht 
(2012) uasdhátaithe mar chuid den Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016. Rinneadh é a shimpliú mar 
thoradh ar aischothú ó scoileanna agus ó na páirtnéirí oideachais. Tá réimsí, caighdeáin agus ráitis 
ar chleachtas an teagaisc agus na foghlama ann in ionad na gcritéir mheastóireachta agus na ráitis 
cháilíochta mar a bhí i dTreoirlínte 2012. 

Tá fáil freisin in Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016 ar réimsí agus ar chaighdeáin don cheannaireacht 
agus don bhainistíocht a chabhróidh treoir a sholáthar do cheannairí scoile agus do dhaoine eile ina gcuid 
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oibre. Ní gá do scoileanna a bheith gafa le féinmheastóireacht ar cheannaireacht agus ar bhainsitíocht 
sa dara timthriall den fhéinmheastóireacht scoile (2016 go 2020). 

Treoirlínte don Fhéinmheastóireacht Scoile
Tá an Chigireacht tar éis na Treoirlínte don Fhéinmheastóireacht Scoile d’Iarbhunscoileanna, a foilsíodh 
i 2012 chun tacú le próiseas na féinmheastóireachta scoile, a leasú. Mar áis, tá an chuid ábhartha as Ag 
Breathnú ar an Scoil Againne 2016 sna Treoirlínte ar a n-áirítear na réimsí, na caighdeáin agus na ráitis 
ar chleachtas an teagaisc agus na foghlama. Tá fáil freisin ar uirlisí samplacha chun cabhrú le scoileanna 
fianaise a bhailiú agus breithmheasanna a dhéanamh. 

Tacaíocht scoile
Leanfaidh an Chigireacht, agus an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) ar thacaíocht 
don fhéinmheastóireacht scoile a sholáthar do scoileanna. Cuirtear an tacaíocht seo ar fáil chun tacú 
le scoileanna an fhéinmheastóireacht scoile a leabú mar fheabhsúchán marthanach sa scoil agus mar 
bhealach chun tionscnaimh náisiúnta a chur i bhfeidhm.  

Tacaíocht ar líne
Cuireann an láithreán gréasáin tiomnaithe don fhéinmheastóireacht scoile ag www.schoolself-evaluation.
ie acmhainní reatha ar fáil chun tacú leis an bhféinmheastóireacht scoile. Déantar scoileanna a ghríosadh 
chun an t-eolas is déanaí faoin bhféinmheastóireacht scoile atá ar an láithreán gréasáin seo a rochtain. 
Cuimsíonn na tacaíochtaí:

•	 Leaganacha	leictreonacha	de	na	Treoirlínte don Fhéinmheastóireacht Scoile 

•	 Léirithe	a	mhíníonn	aidhm	agus	próiseas	na	féinmheastóireachta	scoile,	a	d’fhéadfadh	a	bheith	
úsáideach do cheannairí scoile ag cruinnithe foirne nó ag cruinnithe grúpa  

•	 Gearrthóga	beaga	físe	chun	gnéithe	ar	leith	den	fhéinmheastóireacht	scoile	a	léiriú		

•	 Sampla	 d’acmhainní	 don	 fhéinmheastóireacht	 scoile	 atá	 curtha	 ar	 fáil	 ag	 scoileanna	 ó	
chomhthéacsanna éagsúla 

•	 Nuashonrú	FMS,	e-bhullaitín	a	fhoilsítear	faoi	dhó	sa	bhliain

•	 Raon	teimpléad	do	scoileanna	ar	féidir	leo	iad	a	úsáid	agus	a	leasú

•	 Seicliosta	polasaithe	agus	riachtanais	reachtúla	ar	féidir	le	boird	bhainistíochta	úsáid	a	bhaint	astu

10. Achoimre
o Is éard atá sa bhféinmheastóireacht scoile ná modh oibre a chuireann próiseas feabhsúcháin 

inmheánach comhtháite amháin ar fáil do scoileanna. Cuimsíonn sí an phleanáil le haghaidh 
forbairt scoile agus plean gníomhaíochta DEIS don fheabhsúchán 

o Sa chéad timthriall eile den fhéinmheastóireacht scoile (2016-2020), ba chóir do scoileanna 
leanúint ag díriú ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim

o Tá an tsolúbthacht ag scoileanna a bhféinmheastóireacht scoile a dhíriú ar ghnéithe den teagasc 
agus den fhoghlaim de réir riachtanais na scoile

o Ba chóir do scoileanna dhá ghné den teagasc, ar a laghad, agus ceithre ghné, ar a mhéid, a 
roghnú dá bpróiseas féinmheastóireachta ó 2016 go 2020

o Mar ghnáthnós, bainfidh formhór na scoileanna úsáid as an bpróiseas chun cuidiú le gnéithe 
ábhartha de Chreat na Sraithe Sóisearaí a chur i láthair agus a leabú, mar atá i gciorclán 0024/2016

o Ba chóir do scoileanna gearrthaifead bliantúil a choimeád ar a bhféinmheastóireacht scoile i 
bhfoirm ghearrthuairisc ghairid ar an bhfeinmheastóireacht agus ar an bplean feabhsúcháin 
scoile
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o	 Uair	sa	bhliain,	ba	chóir	do	bhoird	bainistíochta	seicliosta	polasaithe	agus	riachtanais	reachtúla	
a chomhlánú ar an bpróiseas leanúnach atá acu ar pholasaithe a fhorbairt agus a athbhreithniú, 
agus ar a gcomhlíontacht ar riachtanais 

o Gach bliain, ba chóir do scoileanna achoimre an-ghairid den tuairisc fhéinmheastóireachta scoile 
agus den phlean feabhsúcháin scoile a chruthú agus é seo a chur in iúl ar bhealach inar féidir le 
tuismitheoirí agus le pobal na scoile é a rochtain agus a thuiscint

11. CEISTEANNA MAIDIR LEIS AN IMLITIR SEO
Ba chóir aon cheist faoin imlitir seo a sheoladh ar ríomhphost chuig Cigireacht na Roinne ag

info@schoolself-evaluation.ie 

Paraic Joyce

Príomhoifigeach

An tAonad Rialachas Scoileanna
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