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CAIBIDIL 1: AN PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA DEIS AGUS 

MEASTÓIREACHTAÍ DEIS 
 

1.1 Forbhreathnú ar phlean gníomhaíochta DEIS 

 

Réamhrá 

Sheol an Roinn Oideachais agus Scileanna plean gníomhaíochta DEIS (Delivering Equality 

of Opportunity in Schools) in 2005. Bhí sé bunaithe ar thorthaí an Choiste um Míbhuntáiste 

Oideachais agus ba é a bhí taobh thiar de go bhfuil deis chomhionann tuillte ag gach páiste 

agus duine óg an t-oideachas a rochtain, bheith páirteach ann agus tairbhe a bhaint as. 

 
Aidhmeanna DEIS 

Is é aidhm phlean gníomhaíochta DEIS a chinntiú go bhfreastalaítear ar riachtanais 

oideachais páistí agus daoine óga as pobail atá faoi mhíbhuntáiste. Chuige seo, lorgaíodh 

ann soláthar níos comhtháite, níos comhordaithe agus níos éifeachtaí maidir leis an réimse 

iomlán de bhearta scoilbhunaithe cuimsiúchán oideachais. Ag croí DEIS tá córas 

caighdeánaithe chun leibhéil míbhuntáiste a shainaithint agus a athbhreithniú ar bhonn rialta 

agus Clár Tacaíocht Scoile (SSP) a thugann le chéile agus a thógann ar idirghabhálacha do 

scoileanna. Áirítear leis na hidirghabhálacha: 

 

 Scéim Teagmhála Baile, Scoile agus an  Phobail (HSCL) 

 Clár Críochnúcháin Scoile (SCP) 

 Tionscadal Tacaíochta do Mhúinteoirí 

 Cothrom na Féinne a Thabhairt do Pháistí faoi Mhíbhuntáiste 

 An Timthriall a Bhriseadh 

 Scéim na Limistéar faoi Mhíbhuntáiste 

 Scéimeanna Litearthachta agus Uimhearthachta 
 

I measc na gcroí-bheart a bhí le feidhmiú faoi phlean gníomhaíochta DEIS bhí: athchóiriú 

na mbeart reatha le dul i ngleic leis an míbhuntáiste oideachais, bearta dírithe ar dhul i ngleic 

le fadhbanna litearthachta agus uimhearthachta agus bearta chun tinreamh, coinneáil agus 

gnóthachtáil scoláirí a fheabhsú. Bhíothas ag dúil go bhfeidhmeofaí comhtháthú na Scéime 

HSCL agus na seirbhísí SCP sa chreat SSP thar thréimhse cúig bliana. Bhíothas ag dúil go 

gcuirfeadh scoileanna béim as an nua ar rannpháirtíocht tuismitheoirí agus teaghlaigh in 

oideachas páistí tríd an bhfeidhm HSCL a chomhtháthú ina bplean gníomhaíochta trí bliana. 

 

Tacaíocht bhreise do scoileanna DEIS 

Faigheann bunscoileanna agus iarbhunscoileanna a ghlacann páirt in DEIS tacaíocht agus 

acmhainní suntasacha breise, lena n-áirítear baill bhreise foirne do na scoileanna le cuidiú 

leo aidhmeanna an tionscnaimh a ghnóthú. Athraíonn an leibhéal tacaíochta agus acmhainní 

breise a leithdháiltear do scoileanna a ghlacann páirt in DEIS de réir an leibhéil míbhuntáiste 

sa phobal scoile. Faigheann iarbhunscoileanna leithdháileadh breise uaireanta teagaisc, 

chomh maith le maoiniú sainiúil breise trí dheontas DEIS agus deontas leabhar. Faigheann 

gach scoil DEIS tacaíocht fosta ó chomhordaitheoir teagmhála baile is scoile agus ón gClár 

Críochnúcháin Scoile. 
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Tiomantais ag scoileanna DEIS  

Bítear ag dúil go dtabharfaidh scoileanna a fhaigheann tacaíocht agus acmhainní breise 

trína bheith páirteach in DEIS tacaíocht do phlean gníomhaíochta DEIS trí phróiseas 

córasach pleanála agus monatóireachta ag leibhéal scoil aonair agus ag leibhéal 

cnuasaigh/pobail. Meastar gur gné thábhachtach den phróiseas pleanála é rannpháirtíocht 

scoláirí, tuismitheoirí, pobail áitiúla agus gníomhaireachtaí ag feidhmiú ag leibhéal áitiúil. 

Bítear ag dúil go bhforbraíonn scoileanna pleananna gníomhaíochta le haghaidh 

feabhsúcháin a dhíríonn ar na réimsí seo a leanas: tinreamh, coinneáil, dul chun cinn, 

litearthacht agus uimhearthacht, gnóthachtáil scrúduithe (ag an dara leibhéal), 

comhpháirtíocht le tuismitheoirí agus pobal, comhpháirtíocht idir scoileanna agus naisc le 

gníomhaireachtaí seachtracha. Laistigh den chreat seo, tá scoileanna rannpháirteacha 

freagrach as a bpleanáil gníomhaíochta féin a shainoiriúnú le freastal ar riachtanais 

shainiúla a gcuid scoláirí. Ba chóir dul chun cinn fheidhmiú na bpleananna gníomhaíochta 

seo a choinneáil faoi athbhreithniú agus a choigeartú de thoradh taithí. 

 
Forbraíodh teimpléad sainoiriúnaithe pleanála trí na seirbhísí tacaíochta le cabhrú le 

scoileanna DEIS a bpleananna trí bliana gníomhaíochta féin a fhorbairt. Trí úsáid na 

dteimpléad seo i gcomhair pleanáil gníomhaíochta le haghaidh feabhsúcháin, cuireann 

scoileanna le cleachtais sheanbhunaithe pleanáil forbairt scoileanna. Maidir le príomhoidí, 

boird bainistíochta agus foirne bainistíochta ionscoile, a bhí freagrach cheana féin as 

ceannaireacht an phróisis pleanála ina scoileanna, bhíothas ag dúil go dtacódh siad le 

feidhmiú phleananna gníomhaíochta DEIS. Ba é a bhí beartaithe go gcabhródh an teimpléad 

pleanála, a d’fhorbair na seirbhísí tacaíochta, le scoileanna spriocanna a chuimsiú ag 

leibhéal scoile faoi gach réimse fócais a comhaontaíodh, a dtagraítear dóibh sa tuarascáil 

seo mar théamaí DEIS. Bhí na spriocanna le comhaontú ag leibhéal scoile uile, agus gach 

ball foirne á dtabhairt san áireamh de réir mar is cuí ina bpleanáil féin i gcomhair teagaisc 

agus foghlama. 

 

 

1.2 Creat meastóireachta DEIS 

 

Meastóireachtaí DEIS, 2007-2013 

Choimisiúnaigh an Roinn Oideachais agus Scileanna in 2007 an Foras Taighde ar 
Oideachas (ERC) le meastóireacht a dhéanamh ar an gClár Tacaíochta Scoile i 
mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna. Tá an obair seo idir lámha fós agus d’eascair 
roinnt tuairiscí aisti atá ar fáil ar shuíomh gréasáin ERC. Tá tagairt do chuid de thorthaí ERC 
sa tuarascáil reatha agus chuir siad bonn eolais faoi chuid de na moltaí inti. 

 

In 2010, rinne Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna meastóireacht ar phróisis 

pleanáil gníomhaíochta scoilbhunaithe a bhuntacaíonn le tionscnamh Delivering Equality of 

Opportunity in Schools (DEIS) in iarbhunscoileanna laistigh den Chlár Tacaíochta 

Scoileanna. Ba é feidhm na meastóireachta: a fháil amach a mhéad a bhí scoileanna ag 

gabháil don phróiseas pleanála agus ag ceapadh pleananna gníomhaíochta; cáilíocht na 

bpleananna gníomhaíochta a mheas; a fháil amach a mhéad a d’fhéadfadh scoileanna 

tionchar na bpleananna gníomhaíochta ar thorthaí foghlama na nscoláirí a léiriú. Tiomsaíodh 
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agus foilsíodh torthaí na meastóireachta in Meastóireacht ar Phróisis Phleanála in 

Iarbhunscoileanna DEIS.1    

 

Rinneadh meastóireachtaí breise i scoileanna DEIS in 2011 agus eisíodh le scoileanna iad 

ach níor tiomsaíodh ná níor foilsíodh iad. In 2013, rinne Cigireacht na Roinne 

meastóireachtaí i ndeich n-iarbhunscoil DEIS, ag úsáid na samhla céanna a úsáideadh in 

2010 agus 2011. San iomlán, tá daichead a ceathair de mheastóireachtaí DEIS déanta anois 

in iarbhunscoileanna; ocht gcinn déag in 2010, sé déag in 2011 agus deich in 2014. Cuirtear 

i láthair sa tuarascáil seo na torthaí ó na ceithre mheastóireacht is daichead uile. 

 
Léirítear sa chairt thíos an líon scoileanna a measúnaíodh agus líon iomlán scoileanna DEIS 
sna trí earnáil uile2: meánscoileanna deonacha; scoileanna atá faoi chothabháil Bhoird 
Oideachais agus Oiliúna (iarchoistí gairmoideachais); agus scoileanna pobail agus 
cuimsitheacha. Is 22.7% de gach iarbhunscoil DEIS iad na ceithre scoil is daichead. 

 

 
 

 

 
  

                                                           
1 An Roinn Oideachais agus Scileanna (DES), 2011. 
2 Ar dtús, bhí béimeanna difriúla ag na trí earnáil ina soláthar oideachais. Anois tairgeann an triúr acu curaclam 
leathan náisiúnta, a sheachadtar trí réimse de chláir. 

14

24

6

Fíor 1.1 Líon scoileanna DEIS a 
measúnaíodh in 2010-2013

Meánscoileanna
deonacha

Scoileanna na mBord
Oideachais agus
Oiliúna

Pobalscoileanna agus
scoileanna
cuimsitheacha

47

121

26

Fíor 1.2 Líon scoileanna DEIS i ngach 
earnáil

Meánscoileanna
deonacha

Scoileanna na mBord
Oideachais agus
Oiliúna

Pobalscoileanna agus
scoileanna
cuimsitheacha
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Fócas na meastóireachtaí – téamaí DEIS agus próisis pleanála DEIS  
Dhírigh na meastóireachtaí ar phróisis pleanála scoileanna maidir leis na téamaí DEIS seo 

a leanas: 

• Tinreamh 

 Tá buntábhacht le tinreamh i leith dul chun cinn agus gnóthachtáil scoláirí ar scoil. 

Nuair a bhíonn scoileanna ag plé leis an téama seo, is gá dóibh breathnú ar phatrúin 

neamhláithreachtaí iomlán lae, neamhláithreachtaí cuid den lá, sroicheadh na scoile 

go déanach agus ar an ráta fionraíochta. 

• Coinneáil 

 I dtéama na coinneála dírítear ar an tábhacht atá le páistí a choinneáil ar scoil, iad 

siúd ar baol dóibh an scoil a fhágáil go luath a shainaithint agus bearta a dhéanamh 

leis na himthosca ar cúis le scoláirí imeacht ar fad a laghdú nó deireadh a chur leo. 

• Dul chun cinn 

 Tá dlúthnasc idir dul chun cinn agus tinreamh agus coinneáil. Dírítear aird ar na 

bunaistrithe ó chéim amháin oideachais go chéile: ó bhunscolaíocht go 

hiarbhunscolaíocht; ón tsraith shóisearach go sraith shinsearach; agus ó 

iarbhunscolaíocht go hoideachas leantach agus saol na hoibre. 

• Gnóthachtáil scrúduithe 

 Dírítear aird sa ghnóthachtáil scrúduithe ar an ngnóthachtáil i scrúduithe teastais agus 

áirítear léi fosta beartú spriocanna, straitéisí agus monatóireacht dul chun cinn maidir 

le torthaí scoláirí i measúnuithe agus i scrúduithe scoilbhunaithe. 

• Litearthacht 

 Is croí-chuspóir de phlean gníomhaíochta DEIS ón tús iad feabhsúcháin scileanna 

litearthachta agus uimhearthachta. Tá leagtha amach i straitéis náisiúnta litearthachta 

agus uimhearthachta na Roinne3 sainmhíniú an-leathan ar an litearthacht ina 

gcuimsítear ‘bheith in ann teanga labhartha, cló, scríbhneoireacht agus meáin 

dhigiteacha a úsáid agus a thuiscint’. 

• Uimhearthacht 

 Tá sainmhíniú leathan ar an uimhearthacht sa straitéis náisiúnta litearthachta agus 

uimhearthachta: ‘bheith in ann tuiscint agus scileanna matamaitice a úsáid le 

fadhbanna a réiteach agus le freastal ar éilimh an tsaoil laethúil i suíomhanna casta 

sóisialta’. 

• Páirtíocht le tuismitheoirí agus daoine eile 

 Tacaíonn plean gníomhaíochta DEIS le scoileanna páirtíochtaí a fhorbairt le 

tuismitheoirí agus leis an bpobal. Bítear ag dúil le scoileanna naisc a fhorbairt le 

scoileanna agus le coláistí eile fosta, mar shampla i gcláir aistrithe ó 

iarbhunscolaíocht go coláistí tríú leibhéal. 

 
Scrúdaíodh na téamaí thuas uile i bhfianaise cháilíocht an phróisis pleanála sna ceithre 

chroí-ghné seo a leanas : 

• Beartú spriocanna  

Is gné riachtanach de phleanáil éifeachtach DEIS é an beartú spriocanna. Is iondúil 

gurb é atá i gceist le beartú spriocanna, sonraí agus fianaise a bhailiú, a anailísiú agus 

an t-eolas a úsáid le spriocanna a cheapadh atá SIIRU: sainiúil, intomhaiste, 

inghnóthaithe, réadúil, agus uainithe 

                                                           
3 An Roinn Oideachais agus Scileanna, (2011) Literacy and Numeracy for Learning and Life 
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• Roghnú straitéisí 

Nuair a bhíonn spriocanna socraithe, bíonn fócas na pleanála ar an tslí a ngnóthófaí 

na spriocanna. Nuair a bhíonn an phleanáil go héifeachtach, léirítear sa phróiseas 

naisc fhollasacha idir beartú spriocanna agus na straitéisí agus idirghabhálacha a 

roghnaítear chun an sprioc a bhaint amach. 

• Feidhmiú straitéisí 

Sa ghné seo den phróiseas pleanála, bíonn an fócas ar an tslí a gcuirtear na straitéisí 

agus idirghabhálacha i bhfeidhm. Nuair a bhíonn an phleanáil go héifeachtach, 

tuigeann siad siúd a mbíonn baint dhíreach acu leis an bhfeidhmiú an aidhm atá le 

gach straitéis agus is léir cur chuige scoile uile. 

• Tionchar agus dul chun cinn 

 Tá d’iallach ar scoileanna i bpróiseas pleanála DEIS éifeachtúlacht na straitéisí atá 

siad a fheidhmiú a mhonatóiriú. Ba chóir do scoileanna bheith in ann a léiriú gur tháinig 

feabhas ar thorthaí nó go bhfuil spriocanna nó straitéisí coigeartaithe acu i ndiaidh 

dóibh an dul chun cinn atá déanta a athbhreithniú. 

 

Critéir mheastóireachta agus contanam cáilíochta DEIS  

Tá na critéir mheastóireachta a úsáideann cigirí, i bhfoirm tuairisceoirí cáilíochta, in Aguisín 1. 

Nuair a bhí siad ag déanamh breithmheasa ar cháilíocht pleanáil gníomhaíochta scoileanna 

le haghaidh feabhsúcháin i gcomhthéacs gach téama DEIS, d’úsáid cigirí contanam cáilíochta 

ceithre phointe. Bhain sé seo le tuairisceoir cáilíochta acu seo a leanas a shannadh do gach 

gné den phróiseas pleanála i gcomhthéacs gach téama DEIS: 

 Láidreachtaí suntasacha 

 Is treise na láidreachtaí ná na laigí 

 Is treise na laigí ná na láidreachtaí 

 Laigí suntasacha 
 

Moltar an contanam seo a úsáid mar chuid den phróiseas féinmheastóireachta scoile agus, 

mar sin de, tá scoileanna ag cur níos mó eolais air. Chun críche na tuarascála seo, cuireadh 

le chéile torthaí ina raibh láidreachtaí suntasacha agus nuair ba threise láidreachtaí ná laigí 

mar ‘Is treise láidreachtaí’. Cuireadh le chéile torthaí ina raibh laigí suntasacha agus nuair 

ba threise laigí ná láidreachtaí mar ‘Is treise láigí.’ Úsáidtear na téarmaí seo sna cairteacha 

a bhaineann le gach téama, agus leo siúd a bhaineann le próisis pleanála DEIS. 

 
Tugtar na téarmaí cainníochtúla a úsáidtear sa tuarascáil seo agus an réimse céatadáin dá 

dtagraíonn siad sa tábla thíos: 

 
Téarma cainníochtúil Céatadán garmheasta tarlaithe 

Beagnach gach Níos mó ná 90% 

An chuid is mó 75-90% 

Bunús 50-74% 

Níos lú ná leath / Mionlach suntasach 25-49% 

Líon beag / Níos lú ná ceathrú 16-24% 

Beagán Suas go 15% 
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Gníomhaíochtaí meastóireachta in 2010, 2011 agus 2013 

Foireann de bheirt chigirí a rinne na meastóireachtaí DEIS i ngach scoil. Rinneadh na 

meastóireachtaí thar thréimse seachtaine. Le linn na gcéad trí lá, d’athbhreithnigh cigirí 

próiseas pleanála DEIS doiciméadaithe, d’eagraigh cruinnithe agus bhreathnaigh ar 

cheachtanna agus idirghabhálacha. Ansin, réitigh siad agus thug siad aiseolas ar a gcuid 

torthaí don scoil. 

 

I measc na bhfoinsí eolais bhí: 

 Foirm faisnéise scoile 

 Agallamh le príomhoide nó le foireann shinsearach bhainistíochta 

 Cruinnithe le fócasghrúpa tuismitheoirí, le múinteoirí agus le pearsanra ábhartha 
tacaíochta  

 Ceistneoirí do dhaltaí 

 Ceistneoirí do thuismitheoirí  

 Athbhreithniú doiciméad 

  Breathnóireacht ar a dó dhéag de cheachtanna agus idirghabhálacha ar a laghad, ar 
nós club obair baile nó clár litearthachta 

 Aiseolas don phríomhoide nó don fhoireann shinsearach bhainistíochta agus do 
ghrúpa ionadaíoch de chuid na foirne 

 Eolas a bailíodh ó thaifid inmheánacha coinneála agus tinrimh na scoile 

 Sonraí Choimisiún na Scrúduithe Stáit 

 Sonraí an Bhoird Náisiúnta Leas Oideachais (NEWB)4 
 

I ndiaidh a n-anailíse ar na sonraí agus ar an bhfaisnéis a bailíodh, réitigh cigirí dréacht-tuairisc 

de na buntorthaí maidir leis an scoil dul i gceann an phróisis pleanála. Ar an gcúigiú lá den 

mheastóireacht, tugadh aiseolas ó bhéal agus pléadh na bunláidreachtaí agus na réimsí le 

haghaidh feabhsúcháin leis an bpríomhoide nó leis an bhfoireann shinsearach bhainistíochta 

agus roinnt de na múinteoirí i ngach scoil. Ina dhiaidh sin, fuair gach scoil dréacht-tuairisc 

scríofa den mheastóireacht. Comhlíonadh na gnáthaimh atá leagtha amach in Publication of 

School Reports (An Chigireacht 2006) agus iarradh ar gach scoil a chur in iúl don chigireacht 

faoi aon earráid fírice sa dréacht-taifead. Ansin, eisíodh na tuairiscí scríofa chuig na 

scoileanna i gcomhair freagartha. 

 

Úsáideadh na foinsí eolais seo a leanas leis an tuarascáil ilchodach a ullmhú:  

 an daichead a ceathair de thuairiscí meastóireachta aonair féin, ina gcuimsítear 
breis agus 500 ceacht agus idirghabháil bhreathnaithe agus breis agus 150 
cruinniú agus agallamh 

 na torthaí sainscagtha a bhain le láidreachtaí agus laigí 

 na freagairtí don cheistneoir scoláirí (4034 san iomlán) 

 na freagairtí don cheistneoir tuismitheoirí (3059 san iomlán) 

 sonraí ó na tuairiscí éagsúla a bhaineann le DEIS a d’fhoilsigh an Roinn agus 

gníomhaireachtaí eile. 

  

                                                           
4 Corparaíodh ról NEWB i Seirbhís Leas Oideachais TUSLA, an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach in 
2014. 
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CAIBIDIL 2: TORTHAÍ MEASTÓIREACHTAÍ DEIS 2010 – 2013 
 

2.1 Forbhreathnú ar phleanáil DEIS sna ceithre scoil is daichead 

 

2.1.1 Láidreachtaí agus laigí i dtéamaí DEIS 

Tá d’iallach ar scoileanna a ghlacann páirt in DEIS pleanáil le haghaidh feabhsúcháin i ngach 

téama DEIS ar shlí struchtúrtha. Bítear ag dúil go mbíonn ceithre ghné nasctha i bpleanáil na 

scoile le haghaidh feabhsúcháin:  

 beartú spriocanna le haghaidh torthaí feabhsaithe 

 roghnú straitéisí leis na spriocanna sin a ghnóthú 

 feidhmiú na straitéisí sin le torthaí scoláirí a fheabhsú 

 tionchar na straitéisí agus an dul chun cinn a dhéantar a thomhas 
 

Sna ceithre mheastóireacht is daichead, breithníodh pleanáil gach téama le tagairt do na 

ceithre ghné nasctha seo. Nuair a léiríodh go raibh láidreachtaí comhsheasmhacha nó níos 

mó láidreachtaí ná laigí sna gnéithe seo, measúnaíodh an téama mar théama inar treise 

láidreachtaí sa scoil sin. Os a choinne sin, nuair a léiríodh go raibh laigí comhsheasmhacha 

nó níos mó laigí ná láidreachtaí i bpleanáil téama, measúnaíodh an téama mar théama inar 

treise laigí sa scoil sin. I mbeagán cásanna, bhí an cleachtas rómheasctha lena rá cé acu 

láidreachtaí nó laigí ba threise. 

 

 
 

Sna ceithre scoil is daichead ina ndearnadh meastóireacht ar phleanáil DEIS, ba threise 

láidreachtaí i bpleanáil cúig cinn de na seacht dtéama. Ba iad pleanáil le haghaidh 

gnóthachtáil scrúduithe agus le haghaidh na huimhearthachta na heisceachtaí (Fíor 2.1). An 
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phleanáil le haghaidh na comhpháirtíochta an réimse ab fhorleithne dea-chleachtas mar ar 

threise láidreachtaí i dtríocha a dó de na ceithre scoil is daichead agus ní raibh laigí i dtreis 

ach i seacht scoil. Fuarthas dea-chleachtas go forleathan fosta sa phleanáil le haghaidh na 

coinneála cé gur threise laigí in aon scoil déag. Sa phleanáil le haghaidh na huimhearthachta 

a bhí an droch-chleachtas ab fhorleithne agus gan ach aon scoil déag inar threise láidreachtaí 

agus ba threise laigí i naoi scoil fichead. Bhí droch-chleachtas go forleathan fosta sa phleanáil 

le haghaidh gnóthachtáil scrúduithe; laigí ba threise i bhfiche a sé de na ceithre scoil is 

daichead. Tá torthaí mionsonraithe gach téama i Mír 2.2. 

 

2.1.2 Láidreachtaí agus laigí i bpróisis pleanála DEIS 

Má bhreathnaítear ar an bpróiseas pleanála féin seachas téamaí DEIS, nochtadh sna 

meastóireachtaí patrún láidreachtaí agus laigí i gceithre ghné phleanáil DEIS sna ceithre scoil 

is daichead. Fuarthas amach gurb iad roghnú straitéisí agus feidhmiú straitéisí na gnéithe ba 

láidre den phróiseas pleanála. Fuarthas níos mó laigí ná láidreachtaí i ngnéithe den bheartú 

spriocanna agus i dtomhas tionchair agus dul chun cinn, beagnach an méid céanna. 

 

 
 

Mar atá le feiceáil sa chairt thuas (Fíor 2.2), as measc ghnéithe próiseas pleanála DEIS ba 

láidre i bhfad roghnú straitéisí, mar ar threise láidreachtaí i dtríocha a dó de na ceithre scoil is 

daichead a measúnaíodh. Tá samplaí sna miontorthaí i Mír 2.2 de chuid de na straitéisí 

éifeachtacha a roghnaigh scoileanna. Ba léir láidreachtaí suntasacha i roghnú straitéisí i 

scoileanna a raibh bonn daingean faoina rogha chomh maith le táscairí iontaofa gurbh 

éifeachtach na straitéisí a roghnófaí. 
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D’ainneoin na láidreachtaí a fuarthas sna straitéisí roghnaithe, bhí líon na láidreachtaí sa 

bheartú spriocanna go híseal i gcomparáid leo. Is é an tátal atá le baint as an toradh seo gur 

gá do níos mó scoileanna fócas agus cuspóir na straitéisí a roghnaigh siad a bhreithniú chun 

a chinntiú go roghnófar straitéisí chun go ngnóthófar spriocanna ar leith. Ba chúnamh é 

tuilleadh tuisceana ar bheartú spriocanna SIIRU5 chun straitéisí cuí a roghnú a bhfuil bonn 

eolais fúthu. 

 

Nuair a bhí feidhmiú straitéisí á measúnú, bhreathnaigh cigirí réimse ceachtanna agus 

idirghabhálacha lena fháil amach cad é mar a chuirtear i bhfeidhm pleananna le haghaidh 

litearthacht, uimhearthacht agus gnóthachtáil scrúduithe a fheabhsú sa seomra ranga agus in 

áiteanna eile. Breathnaíodh agus pléadh le linn na meastóireachtaí tionscnaimh chun 

tinreamh, coinneáil agus dul chun cinn a fheabhsú, agus bearta a rinneadh chun páirtíocht le 

tuismitheoirí agus daoine eile a dhaingniú. Ba threise láidreachtaí i bhfeidhmiú straitéisí i 

mbunús na scoileanna. Tá fianaise áirithe ar ‘bearna feidhmiúcháin’,  áfach, agus scoileanna 

ag roghnú straitéisí a d’fhéadfadh bheith éifeachtach ach nach bhfuil siad chomh héifeachtach 

céanna agus iad á gcur i bhfeidhm. De réir meastóireachtaí a rinneadh le déanaí, is cosúil go 

bhfuil an bhearna sin ag laghdú; tá sé seo thar a bheith sonrach i réimse na litearthachta mar 

ar tháinig forbairt ar thuiscint, agus rannpháirtíocht, ar bhonn scoile uile ar fhorbairt na 

litearthachta. 

 

Fuarthas amach go raibh an chéim dheireanach den phróiseas pleanála – tomhas an tionchair 

agus an dul chun cinn – sách tearcfhorbartha, agus níor threise láidreachtaí ach i sé cinn déag 

de na ceithre scoil is daichead. Ciallaíonn sé seo, fiú nuair a bhí scoileanna ag cur straitéisí i 

bhfeidhm go maith, nach raibh siad i gcónaí ag meas a n-éifeachtúlachta trí thomhas 

cúramach a dtionchair. Arís, de réir meastóireachtaí a rinneadh le déanaí, is cosúil go bhfuil 

cleachtais níos fearr tomhas tionchar agus dul chun cinn ag éirí níos forleithne de réir mar a 

fhorbraíonn scoileanna cur chuige níos struchtúrtha i leith phróiseas pleanála DEIS. 

 

Cuirtear i láthair i Mír 2.2 thíos miontorthaí na seacht dtéama DEIS a measúnaíodh. Tosaítear 

ar an mír ar gach téama le breac-chuntas ar fhachtóirí comhthéacs agus ansin tugtar na torthaí 

le sleachta as tuairiscí ar leith, tugtar roinnt léargas ar thuairimí scoláirí agus tuismitheoirí ó 

na ceistneoirí a dáileadh agus tá píosa gairid ar deireadh ina dtugtar achoimre ar réimsí 

láidreachta agus ar na príomhréimsí le haghaidh forbartha. Léirítear i gcairt gach téama an 

céatadán tarlaithe de chleachtas láidir nó lag i leith an téama sna ceithre ghné den phróiseas 

pleanála a measúnaíodh. 

 

 

2.2 Torthaí ar phróisis phleanála i seacht dtéama DEIS 

 

2.2.1 Tinreamh 

Comhthéacs 

Is den ríthábhacht tinreamh scoláirí i ngach scoil. Téann drochthinreamh i bhfeidhm ar dhul 

chun cinn agus gnóthachtáil scoláirí agus cuireann sé srian ar a dteagmháil leis an réimse 

iomlán de ghníomhaíochtaí scoilbhunaithe. Is gá do scoileanna a dhíríonn aird ar thinreamh a 

fheabhsú breithniú ar, ní hé amháin neamhláithreachtaí iomlán lae ach neamhláithreachtaí 

                                                           
5 SIIRU (SMART): sainiúil, intomhaiste, inghnóthaithe, réadúil, agus uainithe. Féach lch.4 thuas. 
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cuid den lá fosta, lena n-áirítear ag teacht chun na scoile go déanach go rialta. Is dóichí go 

dtarlóidh drochthinreamh in áiteanna a dtéann míbhuntáiste sóisialta agus eacnamaíochta i 

bhfeidhm ar pháistí mar ar déine a n-iarmhairtí diúltacha. 

 

Tá iallach ar gach scoil tuairisceáin a chur chuig Seirbhís Leas Oideachais TUSLA, an 

Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach6 maidir le neamhláithreachtaí agus 

fionraíochtaí. De réir na hanailíse náisiúnta is déanaí ar shonraí tinrimh, tá an meánlíon scoláirí 

in aghaidh na scoile a chailleann fiche lá nó níos mó thart ar dhá oiread níos airde in 

iarbhunscoileanna DEIS i gcomparáid le scoileanna uirbeacha eile7. Is ar an ábhar seo atá 

tinreamh i measc na dtéamaí a chuimsítear i bpróiseas pleanáil ghníomhaíochta DEIS agus a 

bhaineann cuid mhór de na hacmhainní agus na seirbhísí atá ar fáil do scoileanna DEIS, ar 

shlí éigin, le cúrsaí tinrimh. 

 

Torthaí 

San iomlán, sna ceithre scoil is daichead a measúnaíodh, ba threise cleachtas láidir ná lag i  

ngach gné de phleanáil DEIS le haghaidh tinrimh (Fíor 2.3). Bhí láidreachtaí ag beagnach trí 

chúigiú (59%) i mbeartú spriocanna agus i dtomhas tionchair agus dul chun cinn; bhí straitéisí 

éifeachtach roghnaithe ag an gcuid is mó de scoileanna (77%); agus feidhmíodh straitéisí go 

maith in 68%.  

 

 
 

Ar na straitéisí éifeachtacha a sonraíodh bhí monatóireacht agus coinneáil chúramach taifead 

le cois idirghabhálacha a ceapadh chun scoláirí a spreagadh le teacht ar scoil. Maidir leis na 

scoileanna ar éirigh go han-mhaith leo i réimse an tinrimh, ba léir gur thuig siad go maith an 

tábhacht le córais monatóireachta bheachta, chomhsheasmhacha a choinneáil, ach san am 

céanna ag cur dreasachtaí ar fáil le meon scoláirí ar an scoil agus ar a bheith ar scoil a 

fheabhsú. Cumhdaítear tionscnaimh a bhaineann le tinreamh agus coinneáil san fho-mhír ar 

choinneáil. 

I measc thuairimí na gcigirí ar an gcleachtas éifeachtach bhí an méid seo a leanas: 

 

‘Buaileann spriocdhaltaí leis an bpríomhoide lena dtaifead tinrimh a fheiceáil… agus 

le spriocanna réadúla, inghnóthaithe a shocrú trí fhorbairt Plean Aonair Tinrimh.’ 

(2010) 

 

                                                           
6 NEWB, the National Educational Welfare Board, roimhe seo 
7 Millar, D. Analysis of School Attendance Data in Primary and Post-Primary Schools, 2010/11 (2013) 
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‘Beart fócasaithe ionas nach dtéann an fhadhb in olcas an toradh a bhíonn ar 

neamhláithreacht deich lá    …’ (2011) 

 

‘Sainithníodh trí anailís na foirne tinrimh an gá atá le díriú ar dhaltaí sa tsraith 

shinsearach, mar ar féidir le fadhbanna casta dul i bhfeidhm ar thinreamh. Áirítear sa 

phlean bearta chun feasacht a ardú ar phatrúin tinrimh i measc scoláirí sa tsraith 

shinsearach agus tuismitheoirí.’ (2013) 

 

Is fiú a shonrú gur chruthaigh na scoileanna seo sonraí iontaofa, sainiúla ar thinreamh scoláirí 

a dtig leo tarraingt astu nuair a bhíonn idirghabhálacha cuí le socrú. Is samplaí maithe, 

díreacha iad seo den nasc ríthábhachtach idir eolas cruinn a bhailiú agus na hidirghabhálacha 

ar dóichí go n-oibreoidh siad a roghnú. 

 

Chomh maith leis na cuir chuige phraiticiúla seo, bunaithe ar fhianaise, chun dul i ngleic le 

drochthinreamh, d’amharc scoileanna fosta ar dhreasachtaí le tinreamh agus dearcthaí níos 

dearfaí a spreagadh i measc scoláirí. Gnóthaíonn go leor scoláirí duaiseanna as tinreamh 

maith nó feabhsaithe; b’fhéidir gur ghá do scoileanna próifíl níos airde a thabhairt dóibh seo, 

óir ní dúirt ach 50% de dhaltaí i bhfreagairtí ceistneora gur bhronn a scoil duaiseanna tinrimh. 

Ba mhinic a thug cigirí faoi deara gur chuir scoileanna timpeallacht aireach, shocair ar fáil. 

Uainíonn roinnt scoileanna gníomhaíochtaí, ar dócha iad a bheith meallacach ag scoláirí, go 

straitéiseach. 

 

I measc na gcur chuige a sonraíodh chun tinreamh níos fearr a chur chun cinn, bhí: 

 

‘…an t-atmaisféar forbhfáilteach, aireach sa scoil agus an cúram soiléir i leith leas 

scoláirí. Mhaígh 79% de dhaltaí i suirbhé gur maith leo teacht ar scoil .’ (2010) 

 

‘Eagraítear gníomhaíochtaí atá meallacach do dhaltaí ar laethanta a bhféadfadh 

neamhláithreacht ard a bheith i gceist. Áirítear le samplaí de seo, bia a bhfuil an-tóir 

air a riar Dé Luain nó Dé hAoine agus gníomhaíochtaí spraoi a shocrú ar an lá roimh 

shos saoire.’ (2011) 

 

‘Is idirghabháil iontach é Le Chéile, tionscadal ceoil na scoile, a chuireann tinreamh, 

imeascadh agus rannpháirtíocht scoláirí chun cinn.’ (2013) 

 

D’ainneoin go bhfuil an staid fhoriomlán a bhaineann le pleanáil gníomhaíochta DEIS le 

haghaidh tinrimh go dearfach, sonraíodh droch-chleachtas fosta. Ag an leibhéal is bunúsaí, 

tuairiscíodh laigí suntasacha i dtaifid chruinne tinrimh a choimeád i roinnt bheag cásanna agus 

ní dhearnadh bearta bunúsacha amhail glao rolla san iarnóin. I roinnt cásanna, ní raibh 

scoileanna ag úsáid na sonraí tinrimh le scoláirí aonair ná grúpa a raibh idirghabhálacha 

dírithe de dhíth orthu a shainaithint. Cé go ndearna an chuid is mó de scoileanna an-iarrachtaí 

bheith muinteartha, forbhfáilteach, chonacthas uaireanta cleachtais amhail scoláirí a ghlasáil 

amach ag am lóin. Sonraíodh cásanna fosta nuair ba rátaí fionraíochta a bheith an-ard an 

toradh a bhí ar pholasaí fionraíochta na scoile agus nach raibh tionchar an pholasaí ar 

thinreamh scoláirí á chur sa mheá mar is ceart ag scoileanna. 

 

D’fhonn na dea-chleachtais a sonraíodh a fhorbairt agus le tabhairt faoi laigí sainaitheanta, ba 

chóir do gach scoil DEIS a chinntiú go gcoinníonn siad taifid bheachta tinrimh agus go 
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dtuigeann agus go bhfeidhmíonn an scoil iomlán na bearta coinneáil taifead a bhfuil an scoil 

tiomanta dóibh ina plean gníomhaíochta DEIS. Ba chóir do scoileanna na sonraí tinrimh a 

bhailíonn siad a úsáid chun sainchúiseanna imní a shainaithint ar mhaithe le brath agus 

idirghabháil luath lena chinntiú go dtagann agus go bhfanann scoláirí ar scoil. Ba chóir go 

gcomhlíonfaí na Treoirlínte8 foilsithe i gcóid iompair agus ba chóir go bhféachfaí le dearcthaí 

dearfacha a chruthú, dea-thinreamh san áireamh. 

 

Tá scoileanna ag léiriú feasacht mhéadaithe ar an tionchar dearfach atá ag cuir chuige 

spreagúla, teagaisc, foghlama agus measúnachta ar thinreamh. Ba chéim shuntasach chun 

cinn é cuimsiú cuir chuige den chineál seo i bpleanáil gníomhaíochta DEIS le haghaidh tinrimh 

agus ba chóir do gach scoil DEIS í a bhreithniú go domhain. 

 

Tuairimí scoláirí agus tuismitheoirí 

Is fiú seal machnaimh a dhéanamh ar chuid de na freagraí sna ceistneoirí tuismitheoirí agus 

scoláirí a bhaineann le tinreamh. Nuair a cuireadh ceist an i gcás tinnis amháin a chailleann 

siad lá scoile, dúirt an chuid is mó de na scoláirí gurb amhlaidh agus ní dúirt ach 24% nárbh 

ea. Thuairiscigh céatadán i bhfad níos airde, áfach, gur fhan siad ón scoil ar chúiseanna eile 

seachas tinneas nuair a fiafraíodh go díreach díobh. Nuair a fiafraíodh díobh an dtéann a 

bpáistí ar scoil bunús gach lá, ní dúirt ach 2% de thuismitheoirí nach dtéann, ach dúirt 15.5% 

gur chaill a bpáistí a lán laethanta le bliain anuas. Léiríonn éagsúlacht na bhfreagraí seo an 

gá atá le taifid bheachta a bheith ag scoileanna a dtig leo tagairt dóibh nuair a bhíonn tinreamh 

á phlé le scoláirí agus lena dtuismitheoirí. 

 

Ceist Iomlán 
freagraí 

Freagraí ‘Is 
ea’  

Freagraí ‘Ní 
hea’ 

Éiginnte/Ní 
fios 

Scoláirí: Fanaim ón scoil 
uaireanta ar chúiseanna eile 
[seachas tinneas]. 

4034 2275 (56.4%) 1600 (39.7%) 159 (3.9%) 

Tuismitheoirí: Chaill mo pháiste 
a lán laethanta scoile i 
mbliana/anuraidh. 

3059 475 (15.5%) 2540 (83.1%) 44 (1.4%) 

 

Conclúidí 

Na gnéithe atá á ndéanamh go maith ag an gcuid is mó de na scoileanna 

 Córais éifeachtacha monatóireacht tinrimh a roghnú agus a fheidhmiú 

 Dreasachtaí éifeachtacha a roghnú agus a fheidhmiú le dea-thinreamh a spreagadh 
agus a luach a thabhairt dó 
 

Na gnéithe a d’fhéadfadh scoileanna a dhéanamh níos fearr 

 A chinntiú go bhfuil sonraí tinrimh iontaofa agus go n-úsáidtear iad le bonn eolais 
éifeachtach a chur faoi spriocanna agus idirghabhálacha 

 A chinntiú go dtugtar san áireamh sa phleanáil gníomhaíochta gach réimse ábhartha 
de shaol an scoile, lena n-áirítear cuir chuige teagaisc agus foghlama agus cód iompair 
na scoile 

 

2.2.2 Coinneáil 

Comhthéacs 

Dírítear i dtéama na coinneála ar an tábhacht atá le páistí a choinneáil ar scoil, iad siúd ar 

baol dóibh imeacht go luath a shainaithint agus beart a dhéanamh leis na tosca a thugann ar 

                                                           
8 Developing a Code of Behaviour: Guidelines for Schools, NEWB, 2008 
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dhaltaí imeacht ar fad a laghdú nó a chealú. Tá rátaí arda coinneáil scoláirí ag Éirinn agus is 

fabhrach an chomparáid idir iad agus a bhfuil ag tíortha eile san Eoraip. Is suntasaí i 

gcomhthéacs na tuarascála seo, go léirítear sna figiúirí is déanaí go bhfuil an meánráta 

coinneála in iarbhunscoileanna DEIS ag ardú leis9. Maidir le scoláirí a thosaigh ar an scoil in 

2001 ba é 68.2% an figiúr coinneála go hArdteist i scoileanna DEIS; cuirtear é sin i gcomparáid 

le 80.4%, an figiúr do dhaltaí a thosaigh ar an scoil in 2007. 

 

D’ainneoin gur feabhsú suntasach é seo, is fiú a thabhairt dár n-aire gur 92% an figiúr 

coinneála do chohórt iontrála 2007 i scoileanna neamh-DEIS. Ciallaíonn sé seo go bhfuil 

bearna shuntasach fós, ach go bhfuil sí ag laghdú, idir rátaí coinneála DEIS agus neamh-

DEIS go dtí deireadh an oideachais iarbhunscolaíochta. Tá bearna i bhfad níos lú (3.5%) 

coinneála go dtí deireadh na sraithe sóisearaí idir scoileanna DEIS agus neamh-DEIS.  

 

Torthaí 

San iomlán, sna ceithre scoil is daichead a measúnaíodh, ba threise cleachtas láidir ná lag i  

ngach gné de phleanáil DEIS le haghaidh coinneála (Fíor 2.4). Bhí láidreachtaí ag breis bheag 

agus trí chúigiú (61%) i mbeartú spriocanna; bhí straitéisí éifeachtacha roghnaithe ag an gcuid 

is mó de scoileanna (80% agus 75% faoi seach) agus bhí siad á gcur i bhfeidhm; agus 

sonraíodh láidreachtaí i monatóireacht tionchar agus dul chun cinn bearta coinneála i mbunús 

suntasach de scoileanna (70%). 

 

 
 

Nuair a tuairiscíodh an-dea-chleachtas sna meastóireachtaí, bhí an réimse tacaíochta a 

tugadh chun tinreamh agus coinneáil a mhéadú á chomhordú agus á fheidhmiú go 

héifeachtach. Ina measc seo bhí gníomhaíochtaí réamhscoile agus iarscoile, maoinithe tríd 

an gClár Críochnúcháin Scoile (SCP); dlúthmhonatóireacht ar dhaltaí i mbaol; agus tacaíocht 

dóibh féin agus dá dteaghlaigh faoi cheannaireacht chomhordaitheoir HSCL agus le 

rannpháirtíocht foirne cúraim ionscoile agus gníomhaireachtaí seachtracha. Sna scoileanna 

seo, bhí naisc shoiléire idir gach gné den phróiseas pleanála le haghaidh coinneála. Ba 

shonrach, mar a raibh an phleanáil go héifeachtach, gur chruthaigh scoileanna sonraí iontaofa 

ar choinneáil agus bhí siad á n-úsáid le bonn eolais a chur faoi bhearta agus idirghabhálacha. 

Shocraigh na scoileanna is rathúla mar sprioc, agus bhí siad á ngnóthú, rátaí coinneála a bhí 

an-ard: 100% sa tsraith shóisearach agus suas le 95% sa tsraith shinsearach. 

  

                                                           
9 Rátaí Coinneála Scoláirí i Scoileanna Dara Leibhéal, DES, 2014. 
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I measc thuairimí na gcigirí ar an gcleachtas éifeachtach bhí an méid seo a leanas: 

 

‘Tomhaiseadh tionchar [straitéisí coinneála]: bhí feabhsú dáiríre ann; anailísíodh; 

luaineacht nó  meath le fáthanna a shainaithint ionas go bhféadfaí beart 

ceartaitheach a dhéanamh nuair b’indeánta agus ba phraiticiúil.’ (2010) 

 

‘I measc cuid de na straitéisí [coinneála] atá an-éifeachtach tá an córas sármhaith 

cúram tréadach agus caidreamh dearfach foirne-scoláirí sa scoil, an 

chomhairleoireacht duine le duine do dhaltaí a bhfuil deacrachtaí mothúchánacha 

agus iompraíochta acu a chuireann an SCP ar fáil, agus tacaíocht churaclaim agus 

shóisialta a thugtar do dhaltaí de chuid an phobail taistealaithe.’ (2011) 

 

‘Feidhmíonn foireann cúraim na scoile go han-éifeachtach le tacú le scoláirí atá i 

mbaol [an scoil a fhágáil go luath]  agus lena dteaghlaigh. Cinntíonn siad comhordú 

agus cumarsáid éifeachtach idir tacaíocht ar scoil agus go seachtrach. Tá 

idirghabhálacha den scoth ar bun chun tacú le scoláirí sainaitheanta.’ (2013)  

 

Baineann na láidreachtaí sainaitheanta sna cásanna seo go príomha le roghnú, feidhmiú agus 

tomhas thionchar na straitéisí chun coinneáil a fheabhsú. Cruthaíodh an nasc idir téamaí an 

tinrimh agus na coinneála sa dóigh a ndeachaigh scoileanna i ngleic leo trí idirghabhálacha 

den sórt céanna. Ina measc siúd bhí soláthar clár amhail Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh 

agus na hArdteistiméireachta Feidhmí, agus réimse de ghníomhaíochtaí réamhscoile agus 

iarscoile: clubanna bricfeasta, clubanna obair baile agus staidéir, spóirt agus imeachtaí 

fóillíochta.  

 

Maidir le bailiú sonraí agus beartú spriocanna, ní raibh a oiread céanna dea-chleachtais ann, 

ach go raibh sé i mbunús na scoileanna a measúnaíodh. Sonraíodh roinnt spriocanna SIIRU 

a bhí an-daingean, iad bunaithe ar shonraí maithe: mar shampla, i scoil amháin, méadaíodh 

ráta coinneála na sraithe sinsearaí ó 93.7% go 94.7%. I gcásanna eile, bhíothas in ann 

comparáid bhliantúil a dhéanamh idir figiúr rollúcháin tosaigh ag bliainghrúpa agus an figiúr a 

bhí acu ag deireadh na sraithe sóisearaí agus sinsearaí, ionas go bhféadfadh an scoil 

treochtaí coinneála a rianú agus spriocanna SIIRU a bheartú le haghaidh feabhsúcháin. 

Léiríonn na samplaí seo cleachtais atá réasúnta díreach maidir le sonraí agus spriocanna. 

Nuair a bhítear ag gabháil do chleachtais den chineál seo, déantar eolas fíor agus úsáideach 

de shonraí agus cuirtear ar chumas scoileanna pictiúr beacht a fháil dá fheabhas atá ag éirí 

leo i réimsí ríthábhachtacha. 

 

D’ainneoin gurbh fhearr pleanáil DEIS le haghaidh coinneála na pleanáil le haghaidh tinrimh 

ag gach céim den phróiseas, sonraíodh roinnt droch-chleachtais. Shonraigh cigirí cásanna 

nuair nár éirigh le scoileanna fadhbanna sainiúla a shainaithint mar gheall ar 

dhrochthaifeadadh agus drochmhonatóireacht rátaí coinneála. Sna cásanna seo mar 

shampla, níor shainaithin scoileanna, agus mar sin de níor thug siad faoi, rátaí arda imeacht 

go luath scoláirí sa tsraith shinsearach. Treisíonn na torthaí seo an tábhacht le, ní hé amháin 

sonraí a bhailiú ach iad a anailísiú go cúramach ionas gur féidir leis an scoil an beart cuí 

ceartaitheach a dhéanamh. 
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Tuairimí scoláirí agus tuismitheoirí 

Cuireadh ceist sna ceistneoirí a dáileadh mar chuid de mheastóireachtaí DEIS ar 

thuismitheoirí agus scoláirí faoi fhanacht ar scoil leis an Ardteistiméireacht a chomhlánú. Bhí 

na freagairtí a fuarthas thar a bheith deimhneach, mar a léirítear sa tábla thíos. 

 

Ceist Iomlán 
freagraí 

Freagraí ‘Is 
ea’  

Freagraí ‘Ní 
hea’ 

Éiginnte/Ní 
fios 

Tuismitheoirí: Fanfaidh mo 
pháiste ar scoil chun an Ardteist 
a dhéanamh. 

3059 2926 (95.6%) 17 (.6%) 116 (3.8%) 

Scoláirí: Déanfaidh mé an 
Ardteist. 

4034 3733 (92.5%) 57 (1.4%) 244 (6.1%) 

 

Ní raibh cuma chomh dhearfach chéanna, áfach, ar chúrsaí a bhain le leibhéil rannpháirtíocht 

scoláire i ngníomhaíochtaí roimh agus i ndiaidh scoile arb aidhm dóibh rátaí tinrimh agus 

coinneála a fheabhsú. Bhí ceistneoirí tuismitheoirí agus scoláirí an-chomhsheasmhach ina 

gcuid freagairtí ar cheisteanna faoi rannpháirtíocht i gclubanna bricfeasta agus clubanna 

iarscoile. Thuairiscigh siad beirt rannpháirtíocht an-íseal (16%) i gclubanna bricfeasta, cé gur 

shíl an chuid is mó de tuismitheoirí (80%) agus bunús na nscoláirí (69%) gur smaoineamh 

maith iad. Léirigh freagairtí go raibh rannpháirtíocht i gclubanna iarscoile  níos airde – 29.7 % 

- ach b’ábhar díomá fós é, nuair a thugtar san áireamh go dtairgeann an chuid is mó de 

scoileanna clubanna staidéir agus obair baile. Ba chóir a lua gur sonraíodh roinnt cleachtas 

an-mhaith i dtaifeadadh rátaí tinrimh agus rannpháirtíochta sna hidirghabhálacha seo agus 

agus i bpleanáil rannpháirtíocht fheabhsaithe. Mar sin féin, léirítear sna freagairtí ceistneora 

gur mó an aird atá de dhíth, maidir leis na hidirghabhálacha seach-churaclaim seo ar 

choinneáil a fheabhsú, laistigh den phróiseas pleanála DEIS i scoileanna. 

 

Conclúidí 

Na gnéithe atá á ndéanamh go maith ag an gcuid is mó de scoileanna  

 Idirghabhálacha éifeachtacha a roghnú agus a fheidhmiú le cuidiú le scoláirí fanacht 
ar scoil, amhail cláir thacaíochta churaclaim agus gníomhaíochtaí seach-churaclaim 

 Tacaíocht agus comhairleoireacht mhaith agus, go minic, dea-chomhordaithe a 
thabhairt do dhaltaí aonair agus grúpaí scoláirí a sainaithnítear gur baol dóibh imeacht 
ón scoil go luath, lena n-áirítear tacaíocht dá dteaghlaigh 

 

Na gnéithe a d’fhéadfadh scoileanna a dhéanamh níos fearr 

 Rátaí coinneála a thaifeadadh agus a mhonatóiriú go cúramach, ionas gur féidir údair 
imní a shainaithint agus tabhairt fúthu 

 Rátaí rannpháirtíochta sna gníomhaíochtaí seach-churaclaim uile a mhonatóiriú, 
éifeachtúlacht idirghabhálacha a mheasúnú agus beart a dhéanamh dá réir 

 

2.2.3 Dul chun cinn 

Comhthéacs 

Tá dlúthnasc idir téama DEIS an dul chun cinn agus tinreamh agus coinneáil. Díríonn sé aird 

ar na croí-aistrithe ó chéim go chéile do gach páiste ar a dturas oideachais: ó bhunscolaíocht 

go hiarbhunscolaíocht; ón tsraith shóisearach go sraith shinsearach; agus ó iarbhunscolaíocht 

go hoideachas leantach agus saol na hoibre. Baineann an dul chun cinn le naisc idir 

iarbhunscoileanna agus a mbunscoileanna friothálacha chun tacú le scoláirí an bogadh 

tábhachtach seo a dhéanamh. Agus, ag deireadh chéim na hiarbhunscolaíochta, tá gá, maidir 
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le dea-phleanáil an dul chun cinn, le naisc idir scoileanna agus na soláthraithe ardoideachais 

agus breisoideachais. Tá tábhacht ar leith le dul ar aghaidh chuig an oideachas leantach mar 

gheall ar aidhm fhoriomlán phlean gníomhaíochta DEIS: deiseanna comhionanna oideachais 

a thabhairt do gach scoláire. Is gné ríthábhachtach den phleanáil le haghaidh an dul chun cinn 

rianú scoláirí níos faide ná a seal ar an iarbhunscoil. 

 

I dtuarascáil de chuid na Roinne ar chinn scríbe scoláirí a chomhlánaigh an bhliain deiridh den 

tsraith shinsearach in 2009/10, tugtar roinnt comparáidí idir scoláirí scoileanna DEIS agus 

scoileanna eile10. Bhí an ráta dul ar aghaidh go dtí an t-ardoideachas in Ollscoileanna na 

hÉireann níos mó ná dhá uair níos airde i scoileanna neamh-DEIS (49.1%) ná mar a bhí i 

scoileanna DEIS (24.2%). I gcás dul ar aghaidh chuig cúrsaí Iar-Ardteiste (PLC), tá cuma eile 

ar an scéal. Is é 18% an ráta ó scoileanna neamh-DEIS agus 27.1% i gcás scoileanna DEIS. 

San iomlán, is é 67.1% an ráta dul ar aghaidh go dtí oideachas leantach i scoileanna neamh-

DEIS mar a tomhaiseadh i dtuarascáil 2013 agus is é 51.3%  an ráta i scoileanna DEIS. 

 

Torthaí 

San iomlán, sna ceithre scoil is daichead a measúnaíodh, ba threise an dea-chleachtas maidir 

le roghnú, feidhmiú agus tomhas ionchur straitéisí agus idirghabhálacha (Fíor 2.5). Bhí bunús 

suntasach de scoileanna ag roghnú agus ag feidhmiú straitéisí go héifeachtach (73% agus 

70% faoi seach), agus bhí beagán os cionn trí chúigiú (61%) ag tomhas tionchair agus dul 

chun cinn go maith. Bhí dea-chleachtas ag leath de na scoileanna sa réimse beartú 

spriocanna le haghaidh an dul chun cinn; ní raibh ag an leath eile. 

 

 
 

Nuair a tuairiscíodh an-dea-chleachtas i meastóireachtaí, bailíodh, logáladh agus rianaíodh 

sonraí ar dhul chun cinn ionas go bhféadfaí spriocanna SIIRU a shocrú agus go bhféadfaí dul 

chun tosaigh ina leith a thomhas. I measc na straitéisí éifeachtacha a roghnaíodh bhí cláir 

aistrithe ó bhunscolaíocht go hiarbhunscolaíocht; treoir oideachasúil le cuidiú le scoláirí 

roghanna cuí ábhair agus cláir a dhéanamh, sa tsraith shinsearach go háirithe, agus roghanna 

cuí a dhéanamh maidir le breis- agus ardoideachas; agus struchtúir chun deiseanna a 

thabhairt do dhaltaí taithí a fháil ar shaol na hoibre agus sa bhreisoideachas. 

 

Fachtóir ba dheacra a chainníochtú ná na hidirghabhálacha seo ach a shainaithin cigirí mar 

dhíol suntais is ea an tslí ar chuir scoileanna in iúl do dhaltaí go rabhthas ag dúil leo gnóthú 

                                                           
10 Lucht Críochnaithe Scoile – An Chéad Chéim Eile? Tuarascáil ar Lucht Críochnaithe Scoile ó Iarbhunscoileanna, 
DES, 2013 
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go maith agus go rabhthas muiníneach go n-éireodh leo. Sonraíodh acmhainn rólchuspaí 

dearfacha chun ‘leibhéal ionchais a ardú’ do gach scoláire agus úsáideadh é seo go maith ina 

lán scoileanna, go minic trí chuairteanna ó iardhaltaí ar éirigh go maith leo agus trí 

thionscnaimh shainiúla urraithe ag cuid acu chun tacú le coinneáil agus dul chun cinn. 

 

I measc tuairimí cigirí ar chleachtas éifeachtach bhí an méid seo a leanas: 

 

Socraíodh spriocanna i leith na rátaí scoláirí dul ar aghaidh go dtí an t-ardoideachas, 

an breisoideachas, printíseacht agus fostaíocht. Rinneadh suirbhéanna cinn scríbe 

cúpla uair sa bhliain. (2010) 

 

‘Léiríodh ardionchais le haghaidh comhlánú scoile agus oideachas leantach i 

gceistneoirí scoláirí agus san agallamh leis an bhfócasghrúpa tuismitheoirí. Léirítear 

líon suntasach iardhaltaí san oideachas leantach i sonraí rianaithe scoile.’ (2011) 

 

‘D’éirigh go maith leis an scoil rátaí arda dul ar aghaidh go breisoideachas agus 

ardoideachas a ghnóthú. Tagraíodh don rath ar leith a bhí ar thionscnaimh agus 

naisc le cláir rochtana na hollscoile agus na hinstitiúide teicneolaíochta is gaire, agus 

tá tionscnamh ‘Sport for Success’  do dhaltaí bunscoile éifeachtach fosta le hionchais 

a ardú agus le dul chun cinn go dtí an tríú leibhéal a spreagadh.’ (2013) 

 

Sna cásanna seo uile, bhí eolas iontaofa bailithe, ar shlí a raibh cuspóir leis, ag scoileanna le 

cuidiú leo spriocanna bríocha a shocrú, idirghabhálacha a roghnú ar dócha go n-oibreoidh 

siad agus tionchar agus dul chun cinn a mhonatóiriú. 

 

Sainaithníodh droch-chleachtas fosta, sa réimse beartú spriocanna is minice. Ní raibh na 

spriocanna sainiúil nó ní raibh siad bunaithe ar shonraí iontaofa. I roinnt cásanna, cuireadh 

spriocanna in iúl mar bhearta ach gan aon sainréasúnaíocht. D’ainneoin gur minic a shonraigh 

cigirí cláir mhaithe aistrithe ó bhunscolaíocht go hiarbhunscolaíocht, ba mhinic nár tagraíodh 

do na cláir seo i spriocanna dul chun cinn ná i mbearta. Spreagtar scoileanna chun gach clár 

aistrithe a chuimsiú ina bpleanáil DEIS agus breithniú ar cén dóigh a mbeadh a fhios acu an 

bhfuil ag éirí le cláir den sórt. Le cois moltaí a bhaineann le beartú spriocanna agus tionchar 

a thomhas, dhírigh cigirí aird fosta ar an ngá atá le heolas níos fearr a thabhairt do dhaltaí 

agus dá dteaghlaigh ar na roghanna a thairgeann an scoil sa tsraith shinsearach. 

 

Tuairimí scoláirí agus tuismitheoirí 

Léiríodh i bhfreagairtí ceistneora leibhéal ard uaillmhéine i leith an oideachais leantaigh nó na 

hoiliúna. Is treise seo ag tuismitheoirí ná scoláirí. Is díol suntais gur freagra diúltach nó éiginnte 

a bhí ag breis agus cúigiú (20.4%) de fhreagróirí ar scoláirí iad nuair a fiafraíodh díobh faoi 

dhul ar aghaidh chun an choláiste nó breisoiliúna. B’fhiú do gach scoil DEIS a fháil amach cad 

é mar a d’fhreagródh a gcuid scoláirí don cheist seo. Mar sin de, d’fhéadfadh scoileanna 

breithniú ar a mhéad a bhain freagairtí scoláirí le heaspa muiníne, dearcthaí diúltacha ar an 

oideachas nó le gnéithe eile. 
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Ceist Iomlán 
freagraí 

Freagraí ‘Is 
ea’  

Freagraí ‘Ní 
hea’ 

Éiginnte/Ní 
fios 

Tuismitheoirí: Is é is dóichí go 
rachaidh mo pháiste ar aghaidh 
chun an choláiste nó 
breisoideachais. 

3059 2589 (84.7%) 87 (2.8%) 383 (12.5%) 

Scoláirí: Ba mhaith liom dul 
chun an choláiste nó 
breisoideachais. 

4034 3213 (79.6%) 244 (6.1%) 577 (14.3%) 

 

Conclúidí 

Na gnéithe atá á ndéanamh go maith ag an gcuid is mó de scoileanna 

 Tacú le scoláirí ag cróiphointí aistrithe trí chláir éifeachtacha aistrithe agus trí 
chomhairleoireacht chuí threorach 

 Deiseanna a thabhairt do dhaltaí taithí a bheith acu ar roghanna oideachas leantach 
agus saol na hoibre 

 

Na gnéithe a d’fhéadfadh scoileanna a dhéanamh níos fearr 

 Sonraí a bhailiú agus a úsáid ar rátaí dul chun cinn agus conairí gairme iardhaltaí agus 
meon scoláirí reatha le bonn eolais a chur faoin bpleanáil le haghaidh dul chun cinn a 
fheabhsú 

 A chinntiú go gcuirtear ardionchais in iúl do dhaltaí agus go dtacaítear le scoláirí chun 
iad a ghnóthú 

 

2.2.4 Gnóthachtáil scrúduithe 

Comhthéacs 

Is é aidhm phlean gníomhaíochta DEIS dul i ngleic leis an míbhuntáiste trí réimse tacaíochta 

a chur ar fáil do dhaltaí agus do scoileanna agus, mar sin de, torthaí oideachais a fheabhsú 

do dhaltaí. Tá téama na Gnóthachtála Scrúduithe an-suntasach in iarbhunscoileanna DEIS, 

go háirithe ós rud é gurb é an Ardteistiméireacht fós an bealach is coitianta go dtí an t-

oideachas leantach agus go n-aithníonn fostóirí í mar cháilíocht inti féin. Le cois fócas ar 

ghnóthachtáil sna scrúduithe teastais, áirítear leis an téama seo beartú spriocanna, straitéisí 

agus monatóireacht dul chun cinn maidir le torthaí scoláirí i measúnuithe agus scrúduithe 

scoilbhunaithe. 

 

Thar ceann na Roinne, tá anailís déanta ag an bhForas Taighde ar Oideachas (ERC) ar 

fheidhmiú réimse de bhearta atá ar fáil trí rannpháirtíocht in DEIS ag scoileanna agus ar 

thorthaí na mbeart seo. Mar chuid den obair seo, rinne an ERC mionanailís ar thorthaí sa 

Teastas Sóisearach, trí bhreithniú ar shonraí roimh 2006/7 agus sonraí ó 2007 go 2011 agus 

scoileanna DEIS agus neamh-DEIS a chur i gcomparáid. Dé réir na réamhthorthaí tosaigh is 

fearr a d’fheabhsaigh gnóthachtáil scoláirí i scoileanna DEIS ná mar a d’fheabhsaigh 

scoileanna neamh-DEIS idir 2007 agus 2011. Tá an feabhsúchán seo comhreathach le 

tabhairt isteach agus feidhmiú céimneach DEIS. D’ainneoin, de réir na meastóireachtaí 

Cigireachta, go raibh pleanáil DEIS le haghaidh gnóthachtáil scrúduithe ar na réimsí is laige, 

ba chóir go dtabharfadh taighde EC misneach do scoileanna DEIS agus go bhfeicfeadh siad 

é mar spreagthach le dul i gceann pleanáil le haghaidh feabhsúcháin i gcomhair gnóthachtáil 

scrúduithe go córasach agus le cuspóir. 
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Torthaí 

Ba chóir a rá ón tús nach mbaineann torthaí sa réimse seo le gnóthachtáil scrúduithe ná le 

torthaí scrúduithe ag scoláirí per se. Ba é próisis pleanála DEIS a raibh na scoileanna ag 

gabháil dóibh fócas mheasúnú an téama seo, dála gach téama. Is féidir a thabhairt faoi deara 

láithreach sa chairt thuas (Fíor 2.6) gur thángthas ar níos mó laigí ná láidreachtaí i bpleanáil 

gníomhaíochta DEIS le haghaidh théama gnóthachtáil scrúduithe. Tá an patrún diúltach seo 

ann sna blianta uile ina ndearnadh na ceithre mheastóireacht DEIS is daichead agus is údar 

imní é. 

 

 
 

Ba laige an beartú spriocanna le haghaidh gnóthachtáil scrúduithe ná aon téama DEIS eile; 

ní raibh beartú spriocanna éifeachtach ach ag thart ar thrian de na scoileanna. Sa réimse 

roghnú straitéisí, bhí an dea-chleachtas beagnach chomh forleathan leis an droch-chleachtas. 

Maidir leis na straitéisí sin a fheidhmiú, áfach, ba threise droch-chleachtas arís agus fuarthas 

bearta éifeachtacha le haghaidh feabhsúcháin in níos lú ná dhá chúigiú de na scoileanna. Ba 

é tomhas tionchair agus dul chun cinn an ghné is laige den téama seo agus níos mó cleachtas 

lag ná dea-chleachtas in 70% de scoileanna. 

 

Cé gur cúis díomá an staid fhoriomlán, is fiú aird a tharraingt ar an gcleachtas sármhaith a 

aimsíodh i roinnt scoileanna. D’fhéadfadh sé gur ábhar misnigh do scoileanna DEIS a 

mhothaíonn gur fearr a éiríonn leo sa réimse seo anois, go bhfuil na bearta éifeachtacha a 

bhfuil cur síos orthu thíos indéanta agus inláimhsithe. Tá nasc soiléir idir an leibhéal ionchais 

a chuireann scoil in iúl dá scoláirí agus fócas ar thorthaí scoláirí agus ar ghnóthachtáil 

scrúduithe. Is ar an ábhar seo ba chóir go n-oibreodh pleanáil DEIS le haghaidh dul chun cinn 

agus gnóthachtáil scrúduithe le chéile d’fhonn torthaí oideachais a fheabhsú do dhaltaí. 

 

I measc tuairimí cigirí ar chleachtas éifeachtach, bhí an méid seo a leanas: 

 

‘Trí ionchais níos airde gnóthachtáil scrúduithe á gcur in iúl ag an scoil, sonraíodh 

feabhsúchán as miosúr i mBéarla Teastas Sóisearach in 2010 agus gach scoláire ag 

tógáil gnáthleibhéal nó ardleibhéal.’ (2010) 

 

‘Is í an phríomhsprioc gnóthachtála go suífeadh gach scoláire sa dá chuid de 

scrúduithe teastais páipéar ardleibhéil amháin ar a laghad… Tá idirghabháil 

struchtúrtha ann le scoláirí nach bhfuil ag comhlíonadh na sprice chun ábhar 

ardleibhéil a shainaithint a shuífidh siad.   Is idirghabháil chomhairleach í… agus 
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bíonn an múinteoir ábhair páirteach mar is cuí. Síntear an sprioc a thuilleadh trí 

shocrú spriocanna pearsanta na nscoláirí, á éascú ag an gcomhairleoir treorach. 

(2011) 

 

‘Tá an scoil ag bailiú agus ag anailísiú níos mó agus níos mó torthaí scrúduithe le 

bonn eolais a chur faoi chleachtais teagaisc agus foghlama agus iad a fheabhsú. 

Cuireadh an mhian chun muinín scoláirí a chothú agus a n-ionchais a ardú in iúl ar 

shilte atá an-phraiticiúil, amhail staidéar maoirsithe do dhaltaí scrúduithe ina gcuirtear 

tacaíocht ghníomhach do dhaltaí aonair agus do ghrúpaí ar fáil.’ (2013) 

 

Mar a léirítear leis na samplaí seo den dea-chleachtas, oireann an téama seo do bheartú 

spriocanna SIIRU bunaithe ar shonraí atá ar fáil go héasca. Is féidir spriocanna a bheartú, ní 

hé amháin ar bhonn iomlánaíoch ach ar bhonn scoláire ar leith fosta agus is mór an 

spreagadh seo do dhaltaí úinéireacht agus freagracht a ghlacadh as a bhfoghlaim féin. 

Chomh maith leis na buntáistí a thagann as an gcur chuige seo láithreach, tagann scoláirí ar 

scil na féinbhainistíochta, scil luachmhar saoil. Agus is léir ó na samplaí thuas gur féidir 

bearta nithiúla a shainaithint a ardóidh gnóthachtáil scoláirí i scrúduithe ar shlite atá fíor agus 

intomhaiste. 

 

Sna cásanna a sainaithníodh dea-chleachtas i mbreathnóireacht próisis teagaisc agus 

foghlama, bhí úsáid mhaith measúnú múnlaitheach nó measúnú i gcomhair na foghlama i 

gceist. Mhol cigirí cuir chuige teagaisc a thacaigh le foghlaim ghníomhach agus a chuir scoláirí 

ag smaoineamh ar an mbealach a bhfoghlaimíonn siad. Sna cásanna seo, thug múinteoirí 

dúshlán na nscoláirí trí ghníomhaíochtaí foghlama dea-phleanáilte, trí cheisteanna inar 

iarradh ná freagraí a foghlaimíodh de ghlanmheabhair agus trí aiseolas agus trialacha a thug 

leideanna do dhaltaí i dtaca le feabhsúcháin de. Ar an drochuair, ní raibh na cleachtais 

chruthaitheacha seo le feiceáil ach i mionlach de na scoileanna. 

 

I measc an droch-chleachtais bhí roinnt laigí a bhí an-bhunúsach, amhail gan na sonraí atá 

ar fáil a anailísiú, gan spriocanna ar bith a bheartú nó bearta nithiúla a shainaithint le hionchais 

scoláire – agus múinteoirí – a ardú. Baineann ceann amháin de na moltaí is coitianta leis an 

ngá atá le ranna ábhair torthaí a gcuid scoláirí i scrúduithe teastais a anailísiú trí chomparáidí 

ó bhliain go bliain, ionas gur féidir treochtaí a shainaithint agus spriocanna atá uaillmhianach 

ach réadúil a shocrú. B’iomaí tagairt sna meastóireachtaí don ngá atá le tiomantas scoile uile 

agus foirne uile do ghnóthachtáil scrúduithe a ardú. Ba chóir do scoileanna na huirlisí anailíse 

atá ar fáil ar shuíomh gréasáin PDST11 a úsáid chun cabhrú leo eolas úsáideach a dhéanamh 

de shonraí atá ar fáil lena bpleanáil DEIS sa réimse seo a threorú. 

 

Tuairimí scoláirí agus tuismitheoirí 

Tagann roinnt freagraí suimiúla chun solais ar a dtaithí ar chleachtais i scoileanna DEIS a 

bhaineann le measúnú agus gnóthachtáil sna ceistneoirí tuismitheoirí agus scoláirí. 

D’aontaigh an chuid is mó de dhaltaí (83.6%) go n-insíonn múinteoirí dóibh cad é mar is féidir 

leo a gcuid oibre a fheabhsú ach, i dtaca le torthaí trialacha de, is freagra diúltach nó éiginnte 

a bhí ag ceathrú de na scoláirí (24.9%).  

  

                                                           
11 Professional Development Service for Teachers, www.pdst.ie  

http://www.pdst.ie/
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Ceist Iomlán 
freagraí 

Freagraí ‘Is 
ea’  

Freagraí ‘Ní 
hea’ 

Éiginnte/Ní 
fios 

Scoláirí: Insíonn mo mhúinteoirí 
dom cad é mar is féidir liom mo 
chuid oibre a fheabhsú. 

4034 3373 (83.6%) 484 (12%) 177 (4.4%) 

Scoláirí: Labhraíonn mo 
mhúinteoirí liom faoi mo thorthaí 
trialacha.  

4034 3030(75.1%) 810 (20.1%) 194 (4.8%) 

 

Is é an tátal atá le baint as na freagraí seo nach é gnóthachtáil scoláirí, mar a thomhaistear i 

dtrialacha ranga agus scrúduithe tí, fócas plé múinteora/scoláire ag mionlach suntasach de 

dhaltaí. B’fhiú do gach scoil DEIS an réimse seo a fhiosrú. Is deacair a shamhlú cén bealach 

a bhféadfaí gnóthachtáil scrúduithe a fheabhsú gan plé den chineál seo bheith mar ghné rialta 

d’idirghníomhú scoláire/múinteora. 

 

Is ábhartha fosta dhá mhír ar cheistneoir na dtuismitheoirí. Dúirt an chuid is mó de 

thuismitheoirí (83.7%) go bhfaigheann siad tuairiscí faoi obair a bpáistí, ar nós tuairiscí 

deireadh téarma a sheolann scoileanna chucu. Modh eile cumarsáide faoi obair agus dul chun 

cinn scoláirí is ea an ghnáthdhialann scoile, ina mbíonn spás a bhaineann le hobair baile a 

fhéadann tuismitheoirí a shíniú. 

 

Ceist Iomlán 
freagraí 

Freagraí ‘Is 
ea’  

Freagraí ‘Ní 
hea’ 

Éiginnte/Ní 
fios 

Tuismitheoirí: Faighim tuairiscí 
ón scoil faoi obair mo pháiste. 

3059 2561 (83.7%) 452 (14.8%) 46 (1.5%) 

Tuismitheoirí: Bíonn orm obair 
baile nó dialann obair baile mo 
pháiste a shíniú. 

3059 2176 (71.2%) 822 (26.8%) 61 (2%) 

 

Léirítear sna freagraí, áfach, nach mothaíonn beagnach trí dheichiú de thuismitheoirí (28.8%) 

gur rud é seo a iarrann an scoil orthu a dhéanamh, mar a léiríonn na freagraí ‘ní hea’ agus 

‘éiginnte’ thuas. Is minic a luann múinteoirí gan obair baile a chríochnú ná a thabhairt isteach 

mar bhacainní ar dhul chun cinn. Ní mór do scoileanna a chur ina luí ar thuismitheoirí gur 

cuidiú é do dhaltaí nósanna maithe obair baile a fhorbairt agus agus go dtacaítear lena 

bhfoghlaim nuair a shínítear a ndialann obair baile. 

 

Conclúidí 

Na gnéithe atá á ndéanamh go maith ag an gcuid is mó de scoileanna  

 Spriocanna SIIRU a bheartú le glacadh ábhar ag ard- nó gnáthleibhéal a ardú de réir 
mar is cuí 

 Cuir chuige teagaisc agus foghlama a roghnú agus a fheidhmiú – mar shampla, 
measúnú múnlaitheach nó measúnú i gcomhair na foghlama – a thugann dúshlán 
scoláirí agus a chumasaíonn iad 
 

Na gnéithe a d’fhéadfadh scoileanna a dhéanamh níos fearr 

 An t-eolas atá ar fáil ó thorthaí measúnú inmheánach agus seachtrach a úsáid chun 
sonraí bonnlíne a shocrú agus spriocanna SIIRU a bheartú le haghaidh gnóthachtáil 
scoláirí a fheabhsú 

 Cultúr ardionchais a chur chun cinn i measc múinteoirí, a chuirtear in iúl do dhaltaí 

 Straitéisí praiticiúla chun ionchais agus gnóthachtáil scoláirí a fheidhmiú ar nós 
aiseolas soiléir forbartha ar thascanna agus trialacha a chur ar fáil agus gnáthaimh a 
chur ar bun a thacaíonn le dea-chleachtais obair baile. 
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2.2.5 Litearthacht 

Comhthéacs 

Is croí-chuspóir de phlean gníomhaíochta DEIS ón tús iad feabhsúcháin scileanna 

litearthachta agus uimhearthachta. Le linn na tréimhse ina ndearnadh na meastóireachtáí 

DEIS seo, cheap an Roinn  straitéis náisiúnta litearthachta agus uimhearthachta12. D’eisigh sí 

fosta ciorclán le gach scoil inar tugadh treoracha agus treoirlínte ar an mbealach a raibh an 

straitéis le feidhmiú13.  I gcás na  litearthachta leagtar amach sa straitéis náisiúnta sainmhíniú 

an-leathan ina bhfuil tagairt do  ‘bheith in ann teanga labhartha, cló, scríbhneoireacht agus 

meáin dhigiteacha a úsáid agus a thuiscint’. Sholáthair na seirbhísí tacaíochta do scoileanna 

agus múinteoirí acmhainní litearthachta agus forbairt ghairmiúil leanúnach (FGL). I measc 

phríomhaidhmeanna an FGL seo bhí tuiscint a chothú i scoileanna gur ceist scoile uile í 

forbairt na litearthachta agus gur múinteoirí litearthachta gach múinteoir. Ba chóir na torthaí a 

bhaineann le téama na litearthachta i scoileanna DEIS a chur i gcomhthéacs náisiúnta seo na 

feasachta méadaithe litearthachta. 

 

Torthaí 

San iomlán, sna ceithre scoil is daichead a measúnaíodh, ba threise láidreachtaí na laigí i 

ngach gné de phleanáil DEIS le haghaidh na litearthachta (Fíor 2.7). Bhí dea-chleachtas ag 

beagnach trí chúigiú (59%) de na scoileanna sa réimse beartú spriocanna agus roghnaigh 

beagnach trí cheathrú (73%)  straitéisí éifeachtacha. Bhí níos mó ná leath de na scoileanna 

go héifeachtach i bhfeidhmiú straitéisí agus tionchar agus dul chun cinn a thomhas ach bhí 

beagnach a leath nach raibh. D’ainneoin an staid fhoriomlán a bheith réasúnta dearfach, is 

léir ó na torthaí go bhfuil an-scóip ann le haghaidh forbartha i gcroí-réimsí phleanáil DEIS le 

haghaidh na litearthachta. 

 

 
 

Mar ar sonraíodh dea-chleachtas sa réimse beartú spriocanna, bhí spriocanna sainiúil agus 

curtha in iúl go soiléir, bhí siad bunaithe ar eolas iontaofa, lena n-áirítear torthaí trialacha agus 

athbhreithníodh agus uasdátaíodh iad le dul chun cinn scoláirí a léiriú. Sa réimse is láidre, 

roghnú straitéisí, shonraigh cigirí bearta scoile uile a bhain le forbairt stór focal i ngach cuid 

den churaclam; idirghabhálacha bunaithe ar an leabharlann; agus roghnú cuir chuige teagaisc 

agus foghlama a dhírigh ar fhorbairt scileanna scoláirí sa labhairt, éisteacht, léitheoireacht 

agus scríbhneoireacht. Baineann an ‘bearna feidhmiúcháin’ sna torthaí le scoileanna atá ag 

                                                           
12 An Roinn Oideachais agus Scileanna, (2011) Literacy and Numeracy for Learning and Life 
13 Ciorclán 25/2012, Implementation of the National Literacy and Numeracy Strategy, DES, Meitheamh 2012 
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roghnú straitéisí éifeachtacha ach nach bhfuil siad á gcur i bhfeidhm chomh héifeachtach 

céanna. Mar sin féin, breathnaíodh straitéisí lena n-áirítear iad siúd a luaitear thuas i réimse 

de cheachtanna agus d’idirghabhálacha i mbunús na scoileanna. 

 

I measc tuairimí cigirí ar chleachtas éifeachtach bhí an méid seo a leanas: 

 

‘Tá réimse leathan de thionscnaimh litearthachta ar siúl, lena n-áirítear Drop 

Everything and Read, atá i bhfeidhm ar fud na scoile; An Dúshlán Léitheoireachta 

(the Reading Challenge) agus an Readathon; ceiliúradh Seachtain Dhomhanda na 

Leabhar; An Dúshlán Litrithe (the Spelling Challenge); agus úsáid boscaí leabhar, 

foclóirí, teasárais agus leabhar nótaí croí-fhocal i seomraí ranga.’ (2010) 

 

‘Áirítear le tionscnaimh litearthachta scoile uile forbairt na leabharlainne, clubanna 

leabhar agus léitheoireacht beirte. Bhí ábhair litearthachta le sonrú i mbeagnach 

gach rang. Iarradh ar ranna ábhair sprioc litearthachta amháin a roghnú agus, i roinnt 

ceachtanna a breathnaíodh, ba ghné shuntasach í an fhorbairt litearthachta de 

thacaíocht do dhaltaí. Léiríodh i gceistneoirí scoláirí go spreagann an scoil iad bheith 

ag léamh sa bhaile agus go ndéanann go leor acu amhlaidh.’ (2011) 

 

‘Áirítear le [straitéisí] úsáid bearta treorach ar nós léaráidí mata boird, cnámh éisc 

agus Venn agus is cabhair iad uile do dhaltaí a gcuid eolais a eagrú agus, i gcas 

mata boird,  foghlaim a roinnt agus a phlé. I gceachtanna a breathnaíodh, spreagadh 

scoláirí chun téarmaíocht a bhí sainiúil don ábhar a úsáid agus iarradh orthu cur síos 

ar a bhfaca siad i bpictiúir ar leith. Is cuidiú é an cur chuige seo le litearthacht bhéil 

scoláirí a fhorbairt.’ (2013) 

 

Léiríodh i samplaí eile den dea-chleachtas feasacht ardaithe ar a úsáidí atá an próiseas 

pleanála DEIS chun torthaí feabhsaithe do dhaltaí a shainaithint, a phleanáil agus a bhaint 

amach. D’ainneoin gur sonraíodh samplaí de chleachtas an-mhaith i ngach babhta de 

mheastóireachtaí DEIS, bhí cur chuige níos córasaí le sonrú i meastóireachtaí i scoileanna 

DEIS le déanaí maidir leis na straitéisí roghnaithe a mheasúnú agus dul chun cinn scoláirí sa 

litearthacht a thomhas.  

 

I measc na ndea-chleachtas a bhain le beartú spriocanna agus tomhas dul chun cinn agus le 

héifeachtúlacht bhí na samplaí seo a leanas: 

 

‘Tá spriocanna soiléire i leith na litearthachta ceaptha i bplean DEIS. Baineann na 

spriocanna seo le hinniúlacht ar chroí-fhocail i ngach réimse ábhair le cois friotal béil 

agus scríofa. Tá sprioc intomhaiste ann fosta a bhaineann le haoiseanna 

léitheoireachta ísle ag scoláirí. Tá taifid atá sármhaith, le tástáil agus atástáil scoláirí 

go minic, ar fáil sa réimse seo.’ (2010) 

 

‘Tá dhá thionchar ag baint leis an gclár luasghéaraithe léitheoireachta: spreagtar 

scoláirí leabhair a oireann dá gcumas léitheoireachta a léamh agus rianaítear an dul 

chun cinn acu go comhuaineach.’ (2011) 

 

‘Úsáidtear trialacha caighdeánaithe chun dul chun cinn a thomhas i ngnóthachtáil 

litearthachta do dhaltaí céad bhliana agus do gach scoláire JCSP. Tá peircintílí 
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seachas aoiseanna léitheoireachta14 á n-úsáid anois [mar thomhas]. Is léir cleachtas 

athmhachnamhach i meastóireacht éifeachtúlacht idirghabhálacha.’ (2013) 

 

Mar ar sonraíodh droch-chleachtas, bhí na laigí intuartha; drochbhailiú agus drochanailísiú 

sonraí bonnlíne; easpa beartú spriocanna nó é a bheith easnamhach; roghnú agus feidhmiú 

teoranta straitéisí; aird easnamhach ar thomhas dul chun cinn; agus, níos ginearálta, gan 

plean feabhsúchán litearthachta scoile uile a chur ar bun ina mbeadh gach múinteoir agus 

roinn ábhair rannpháirteach. 

 

Tuairimí scoláirí agus tuismitheoirí 

Bhí roinnt léargais spéisiúla i gceistneoirí scoláirí agus tuismitheoirí. D’fhreagair 71.6%  de 

dhaltaí go raibh siad go maith ag an scríbhneoireacht agus ag an litriú agus 69.5% gur 

léitheoirí maithe iad. Ós rud é gur bacainn ar uaillmhian í an easpa muiníne is maith go 

bhfeiceann bunús na nscoláirí iad féin mar scríbhneoirí agus léitheoirí cumasacha. Níl a oiread 

dóchais, áfach, le baint as freagraí ar cheisteanna faoi nósanna léitheoireachta. 

 

Ceist Iomlán 
freagraí 

Freagraí ‘Is 
ea’  

Freagraí ‘Ní 
hea’ 

Éiginnte/Ní 
fios 

Scoláirí: Bím ag léamh sa 
bhaile. 

4034 1629 (40.4%) 2294 (56.9%) 111 (2.7%) 

Tuismitheoirí: Spreagann an 
scoil mo pháiste léamh sa 
bhaile. 

3059 1803 (58.9%) 743 (24.3%) 513 (16.8%) 

 

Ní dúirt ach dhá chúigiú de dhaltaí go mbíonn siad ag léamh sa bhaile agus bhí an sciar 

céanna de thuismitheoirí nach raibh a fhios acu faoi aon iarrachtaí ag scoileanna an 

léitheoireacht a spreagadh. Is léir go bhfuil scoileanna ar theann a ndíchill ag iarraidh 

gníomhaíocht thaitneamhach a dhéanamh den léitheoireacht ar scoil. Léirítear sna torthaí seo 

an gá atá le fócas níos mó ar an léitheoireacht sa bhaile, agus a oiread bainte agus is féidir 

ag tuismitheoirí agus daoine eile sa bhaile. 

 

Conclúidí 

Na gnéithe atá á ndéanamh go maith ag an gcuid is mó de scoileanna 

 Idirghabhálacha scoile uile a roghnú agus acmhainní ar nós na leabharlainne a úsáid 
chun tacú le forbairt stór focal agus scileanna léitheoireachta scoláirí 

 Cuir chuige scoile uile a roghnú maidir le teagasc agus foghlaim a thacaíonn le forbairt 
scileanna litearthachta scoláirí 
 

Na gnéithe a d’fhéadfadh scoileanna a dhéanamh níos fearr 

 Tabhairt faoin ‘bearna feidhmiúcháin’ trína chinntiú go dtuigtear ag leibhéal scoile uile 
na straitéisí agus idirghabhálacha a roghnaítear le scileanna litearthachta a fheabhsú 
agus go n-úsáidtear go héifeachtach iad i gcleachtais teagaisc agus foghlama 

 Spriocanna SIIRU a bheartú atá bunaithe ar shonraí iontaofa d’fhonn tomhas tionchar 
idirghabhálacha litearthachta  agus an dul chun cinn a dhéanann scoláirí a fheabhsú 

  

                                                           
14 Pléitear úsáid aoiseanna léitheoireachta ar shuíomh gréasáin na Seirbhísé Tacaíochta Oideachas Speisialta. 

Féach http://www.sess.ie/dyslexia-section/understanding-reading-test-scores 
 

http://www.sess.ie/dyslexia-section/understanding-reading-test-scores
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2.2.6 Uimhearthacht 

Comhthéacs 

Is croí-chuspóirí de phlean gníomhaíochta DEIS ón tús iad feabhsúcháin scileanna 

litearthachta agus uimhearthachta. Tá sainmhíniú leathan ar an uimhearthacht sa straitéis 

náisiúnta litearthachta agus uimhearthachta ar tagraíodh dó sa mhír litearthachta cheana 

thuas: “bheith in ann tuiscint agus scileanna matamaitice a úsáid le fadhbanna a réiteach agus 

le freastal ar éilimh an tsaoil laethúil i suíomhanna casta sóisialta”. 

 

Is ionann scileanna uimhearthachta a bheith ag duine agus bheith ábalta “smaoineamh agus 

cumarsáid a dhéanamh go cainníochtúil, ciall a bhaint as sonraí, feasacht spásúil a bheith 

agat, patrúin agus seichimh a thuiscint agus suíomhanna a aithint mar ar féidir réasúnaíocht 

mhatamaitice a fheidhmiú chun fadhbanna a réiteach”. Tá i bhfad níos mó i gceist sa dearcadh 

leathan seo ar an uimhearthacht ná go díreach bheith go maith i mbun Mata. Mar sin féin, tá 

teacht fós ar an uimhearthacht sa ‘spás Mata’ i bpleanáil DEIS, cé gur leath an litearthacht 

níos faide ná an rang Béarla agus an tacaíocht foghlama. 

 

Torthaí 

Is féidir a thabhairt faoi deara láithreach sa chairt thuas (Fíor 2.8) gur thángthas, san iomlán, 

ar níos mó laigí ná láidreachtaí nuair a bhíothas ag measúnú théama na huimhearthachta sna 

ceithre scoil is daichead. Is é seo, go deimhin, an téama ina léirítear an cleachtas is laige den 

iomlán. Cé nach bhfuil an dea-bheartú spriocanna uimhearthachta (34%) chomh híseal leis 

an dea-bheartú spriocanna gnóthachtáil scrúduithe (32%), i ngach gné eile den phróiseas 

pleanála DEIS, is í an uimhearthacht is laige. Tá roghnú straitéisí chun an uimhearthacht a 

fheabhsú níos laige go maith ná téama ar bith eile agus gan ach 34% de scoileanna inar treise 

láidreachtaí. Is údar ar leith imní é go bhfuarthas amach go bhfuil an dea-chleachtas i 

bhfeidhmiú straitéisí (27%) agus tomhas a dtionchair agus dul chun cinn (18%) ag leibhéal 

chomh híseal sin. 

 

 
 

D’ainneoin gur léir gur treise an cleachtas lag, chonacthas roinnt dea-straitéisí agus dea-chur 

chuige. Bhain cuid den bheartú spriocanna is soiléire le méadú faoi chéatadán ar leith an líon 

scoláirí a dhéanann an Mhatamaitic ag gnáthleibhéal seachas bunleibhéal. Moladh scoileanna 

as tacú leis an sprioc seo trí imlonnú níos solúbtha múinteoirí agus eagar ranganna. 

Sonraíodh iarrachtaí chun an uimhearthacht a thabhairt níos faide ná an ‘spás Mata’ agus 

breathnaíodh roinnt cleachtais shamhlaíocha chun timpeallachtaí a chruthú a bhí saibhir ó 

thaobh na huimhearthachta de i seomraí ranga  agus i limistéir tionóil. 
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I measc tuairimí cigirí ar chleachtas éifeachtach bhí an méid seo a leanas: 

 

‘Tá an dara [sprioc] soiléir agus intomhaiste: “gach scoláire le gnáthleibhéal nó 

ardleibhéal a ghlacadh don Teastas Sóisearach mar ullmhúchán le haghaidh aistriú 

go dtí an tsraith shinsearach”. Léirítear an gnóthú seo in úsáid grúpáil cumas 

measctha i rith na sraithe sóisearaí agus nach suíonn ach beirt nó triúr scoláirí an 

páipéar bonnleibhéal mata.’ (2010) 

 

‘Tá roinnt idirghabhálacha ar bun chun tacú le dul chun cinn san uimhearthacht: 

Maths for Fun’; ceiliúradh sheachtain na Mata; cúrsa matamaitice do thuismitheoirí 

céad bhliana; Ag Cabhrú le do Pháiste le hObair Baile Mata; múinteoireacht 

acmhainne matamaitice; ceachtanna breise mata do dhaltaí ar leith.’ (2011) 

 

‘Is spriocanna SIIRU iad bunús na spriocanna uimhearthachta. Bailíodh sonraí 

bonnlíne ó roinnt foinsí, suirbhéanna san áireamh.  Tá sprioc chun uimhearthacht 

shóisialta a chruthú á feidhmiú ar fud na scoile. Sonraíodh sampla den scoth de chur 

chuige traschuraclaim nuair a nascadh uimhearthacht shóisialta agus an Ghaeilge’. 

(2013) 

 

Mar a léirítear sna sleachta seo as tuairiscí meastóireachta, bhain an dea-chleachtas a 

breathnaíodh úsáid straitéiseach as sonraí atá ar fáil agus cur chuige cruthaitheach i leith 

eispéireas Matamaitice na nscoláirí a shíneadh. Níor aimsíodh, áfach, pleananna 

uimhearthachta DEIS ina raibh naisc shoiléire idir anailís sonraí, beartú spriocanna agus 

roghnú agus feidhmiú straitéisí ach i mionlach de na scoileanna. D’fhéadfadh sé gur mar 

gheall ar an uimhearthacht ‘tosú go déanach’ sa chuid is mó de na scoileanna gur treise i 

bhfad an cleachtas lag sa mhéid gur beag dul chun cinn a bhí le tomhas. 

 

Níor threise láidreachtaí ná laigí i bpleanáil DEIS le haghaidh na huimhearthachta ach in dhá 

scoil déag de na ceithre scoil is daichead (27%). Is ‘gan go leor déanta’ seachas ‘na nithe 

míchearta déanta’ an cur síos a d’fhéadfaí a dhéanamh sa chuid is mó de na cásanna. Ba 

rialta a shonraigh cigirí nár beartaíodh spriocanna uimhearthachta ar bith nó nach raibh 

pleanáil le haghaidh na huimhearthachta ach ina tús. Tá an-scóip ann, mar sin de, le haghaidh 

na forbartha, ach ba chóir do scoileanna bheith in ann obair ar an téama seo agus tuiscint 

níos fearr acu ar an bpleanáil DEIS ina hiomláine agus i gcomhthéacs inar mó an phróifíl ag 

scileanna uimhearthachta. Is ábhar dóchais é go bhfuarthas amach sna meastóireachtaí a 

rinneadh le déanaí go bhfuil méadú tagtha, cé nach leor fós é, ar an dea-chleachtas i bpleanáil 

DEIS le haghaidh na huimhearthachta. 

 

Tuairimí scoláirí agus tuismitheoirí 

Fiafraíodh de na scoláirí sna ceistneoirí an raibh dúil acu sna hábhair a mbíonn siad ag gabháil 

dóibh agus rinne cás ar leith den Bhéarla agus Mata. D’fhreagair 73.6% go raibh dúil sa 

Bhéarla acu ach ní dúirt ach 53.6% gur thaitin Mata leo. Is díol spéise é go bhfuil an céatadán 

de dhaltaí a bhfuil dúil sa Bhéarla acu beagán níos airde ná an céatadán a dúirt go bhfuil siad 

go maith ag an léamh, scríobh agus litriú. Bhí an céatadán de dhaltaí, áfach, a mhaígh go 

dtaitníonn an Mhata leo i bhfad níos ísle ná an céatadán a dúirt go bhfuil siad ag gnóthú go 

maith inti. Is fiú a shonrú fosta, go bhfuil scoláire as gach ochtar (13.6%) nach bhfuil cinnte 

den dul chun cinn s’acu sa Mhata. Tá le tuiscint as na torthaí seo gur gá níos mó úsáide a 
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bhaint as measúnú múnlaitheach chun ciall don fheabhsú agus an dul chun cinn a thabhairt 

do dhaltaí. Chruthódh sé seo dearcthaí níos dearfaí ar an Mata agus ar an uimhearthacht go 

ginearálta. 

 

Ceist Iomlán 
freagraí 

Freagraí ‘Is 
ea’  

Freagraí ‘Ní 
hea’ 

Éiginnte/Ní 
fios 

Scoláirí: Tá mé ag gnóthú go 
maith sa Mhata. 

4034 2469 (61.2%) 1018 (25.2%) 547 (13.6%) 

Scoláirí:Taitníonn an Mhata 
liom. 

4034 2164 (53.6%) 1678 (41.6%) 192 (4.8%) 

 

Tá iarrachtaí chun torthaí sa Mhatamaitic a fheabhsú ar aon dul le haidhmeanna DEIS agus 

tá ríthábhacht le go n-éireoidh le plean gníomhaíochta DEIS. Tá gá, áfach, le míthuiscint 

amháin a chosc agus a cheartú. Is é sin an nasc ródhlúth idir an uimhearthacht agus an 

mhatamaitic mar ábhar. Cuireann na scileanna uimhearthachta a gcuirtear síos orthu sa 

straitéis náisiúnta litearthachta agus uimhearthachta d’iallach ar scoileanna cur chuige níos 

leithne a bheith acu. 

 

Tá an cumas le huimhreacha, tuiscint coincheapa matamaitice agus, thar gach ní, scileanna 

réiteach fadhbanna, ábhartha, ní hé amháin i leith réimse de dhisciplíní acadúla ach lena chois 

sin i leith scoláirí a ullmhú le bheith ina bhfoghlaimeoirí ar feadh a saoil. Is ar an gcúis seo a 

mhol cigirí iarrachtaí scoileanna smaoineamh ‘taobh amuigh den bhosca’ maidir leis an 

uimhearthacht agus scileanna uimhearthachta a fhorbairt ar bhonn traschuraclaim agus 

comhchuraclaim. Ba chóir gur chuidiú feidhmiú céimneach Tionscadal Mata chun an iomad 

deiseanna a chruthú do thionscnaimh den chineál seo. 

 

Conclúidí 

Na gnéithe atá á ndéanamh go maith ag mionlach de na scoileanna 

 Spriocanna a bheartú leis an líon scoláirí a shuíonn Matamaitic bonnleibhéil a laghdú 
agus an líon a shuíonn gnáth- nó ardleibhéal a mhéadú 

 Tacú leis an ardú gnóthachtála sa Mhatamaitic trí imlonnú straitéiseach múinteoirí 
agus eagar straitéiseach ranganna 

  
Na gnéithe a d’fhéadfadh scoileanna a dhéanamh níos fearr 

 An tuiscint níos fearr ar an ngá atá ann anois le forbairt scileanna uimhearthachta 
scoláirí a úsáid chun fócas méadaithe ar phleanáil sa réimse seo a thiomáint 

 Dul i gceann pleanáil le haghaidh feabhsúcháin san uimhearthacht agus fócas, ní hé 
amháin ar Mhatamaitic ach ar scileanna uimhearthachta i ngach cuid den churaclam 
fosta 

 

2.2.7 Comhpháirtíocht 

Comhthéacs 

Bítear ag dúil le scoileanna a dtacaítear leo trí phlean gníomhaíochta DEIS comhpháirtíochtaí 

a fhorbairt le tuismitheoirí agus leis an bpobal. Tá d’iallach orthu fosta naisc a fhorbairt le 

scoileanna agus coláistí eile, mar shampla chun cláir aistrithe a fhorbairt ó bhunscoil go 

hiarbhunscoil nó go dtí coláistí tríú leibhéal. Tiomsaíodh na torthaí ón meastóireacht sna 

réimsí seo faoi cheannteideal na comhpháirtíochta. Is cosúil go bhfuil glactha go fonnmhar le 

réimse na comhpháirtíochta ag scoileanna, maidir le cur le ról tuismitheoirí agus feabhsú na 

nasc le soláthraithe eile oideachais. Fuarthas amach go raibh ról tionscnaimh ar leith lena n-

áirítear an tseirbhís HSCL agus an SCP suntasach ó thaobh teagmháil le tuismitheoirí de. 
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Torthaí 

Is léir ón gcairt thíos (Fíor 2.9) gur threise i bhfad na láidreachtaí i bpleanáil DEIS le haghaidh 

théama na comhpháirtíochta sna ceithre scoil is daichead a measúnaíodh. D’ainneoin gurb é 

an beartú spriocanna an ghné den chomhpháirtíocht ba lú láidreachtaí (64%), ba threise an 

beartú spriocanna don téama seo ná do théama ar bith eile. Déanta na fírinne, bhí gach gné 

de phleanáil DEIS níos treise i gcás na comhpháirtíochta don téama seo ná do théama ar bith 

eile. Ba mhinice i bhfad a sonraíodh láidreachtaí (91%) i roghnú straitéisí chun an 

chomhpháirtíocht a chur chun cinn ná mar a bhí an cás do théama ar bith eile. Bhí feidhmiú 

agus monatóiriú straitéisí go láidir den chuid is mó fosta, cé go raibh fianaise éigin de ‘bearna 

feidhmiúcháin’ le sonrú sna torthaí. 

 

 
 

I measc tuairimí cigirí ar chleachtas éifeachtach bhí an méid seo a leanas: 

 

‘Trí iarrachtaí chomhordaitheoir HSCL go príomha, tá naisc mhaithe forbartha ag an 

scoil le tuismitheoirí agus naisc an-mhaith le gníomhaireachtaí seachtracha. Tá na 

spriocanna beartaithe i réimse na comhpháirtíochta go soiléir agus tá bearta 

éifeachtacha roghnaithe ar cuidiú iad lena ngnóthachtáil.’ (2010) 

 

‘Coinníonn an scoil naisc fhorleathana le tuismitheoirí agus tá réimse modhanna 

curtha ar bun aici le cumarsáid éifeachtach a dhéanamh leo…déantar teagmháil 

rialta le tuismitheoirí scoláirí atá i mbaol chun a gcoinneáil agus dul chun cinn ar scoil 

a chothú .’ (2011) 

 

‘Tá bearta spriocdhírithe roghnaithe ag an bhfoireann comhpháirtíochta lena chur 

chun cinn le tuismitheoirí, agus tá bearta sainiúla ann le go mbeidh aithreacha 

páirteach agus chun comhghníomhaíochtaí tuismitheoirí-scoláirí a bhaineann le 

sláinte agus folláine a chur chun cinn.’ (2013) 

 

Thuairiscigh bunús na scoileanna rátaí maithe tinrimh ar chruinnithe tuismitheoirí-múinteoirí 

cé nach bhfuil siad chomh hard leis na figiúirí sna freagairtí ceistneoirí tuismitheoirí ina maítear 

gur 90% an figiúr. Ba léir, mar sin féin, go raibh na húdair chéanna imní ag scoileanna agus 

cumainn tuismitheoirí faoin mionlach de thuismitheoirí nach léiríonn spéis dá laghad ag 

leibhéal ar bith in oideachas a gcuid páistí. Bhí samplaí ann de chleachtas a moladh go hard 

inar dhírigh scoileanna ar thuismitheoirí nach bhfreastalaíonn ar chruinnithe tuismitheoirí-

múinteoirí le haghaidh bearta athleantacha trí sheirbhís HSCL nó ar bhealaí eile. 
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Áirítear le téama na comhpháirtíochta naisc le soláthraithe eile oideachais, go háirithe leo siúd 

a thairgeann oideachas leantach. Cé gur chuir tuairiscí meastóireachta an bhéim ba mhó ar 

chomhpháirtíocht le tuismitheoirí, léiríonn siad fosta staid dhearfach maidir le naisc láidre atá 

cruthaithe ag scoileanna DEIS leis na hinstitiúidí tríú leibhéal is gaire dóibh. Ba mhinic a 

moladh cláir agus imeachtaí rochtana a thug deiseanna do dhaltaí cuairt a thabhairt ar na 

hinstitiúidí seo, go háirithe nuair a bhí dearcadh ‘ceangailte’ ag an scoil maidir le pleanáil i 

gcomhair dul chun cinn agus  i gcomhair an réimse comhpháirtíochta seo. 

 

Cuireadh béim sna meastóireachtaí ar an tábhacht atá le seirbhís ghníomhach HSCL chun a 

chinntiú go mbíonn tacaíocht ó ghníomhaireachtaí eile a bhíonn ag obair sa phobal ar fáil do 

dhaltaí agus dá dteaghlaigh. Bhí cúrsaí maidir le seirbhís HSCL go han-dearfach; i roinnt 

bheag cásanna, moladh comhoibriú agus cumarsáid níos córasaí idir an scoil agus 

gníomhaireachtaí eile trí sheirbhís HSCL. 

 

Tuairimí scoláirí agus tuismitheoirí 

Le linn thrí bliana mheastóireachtaí DEIS, tá freagairt dhearfach an-ard tuairiscithe i 

gceistneoirí scoile don ráiteas “Cuireann an scoil fáilte roimh thuismitheoirí.” Fiafraíodh de 

thuismitheoirí fosta an raibh seomra tuismitheoirí ag an scoil agus an eagraíonn an scoil cúrsaí 

do thuismitheoirí. 

 

Ceist Iomlán 
freagraí 

Freagraí ‘Is 
ea’  

Freagraí ‘Ní 
hea’ 

Éiginnte/Ní 
fios 

Tuismitheoirí: Tá seomra 
tuismitheoirí ag an scoil. 

3059 1423 (46.5%) 664 (21.7%) 972 (31.8%) 

Tuismitheoirí: Eagraíonn an 
scoil cúrsaí do thuismitheoirí. 

3059 2052 (67%) 326 (10.7%) 681 (22.3%) 

 

Is deacair seomra tuismitheoirí a chur ar fáil nuair a bhíonn brú spáis ar scoileanna agus is 

léir nach nglacann tuismitheoirí leis seo mar chomhartha nach bhfuil fáilte rompu. Mar sin féin, 

is léiriú é an ráta measartha ard de fhreagairtí ‘éiginnte/ní fios’ do na ceisteanna seo (féach 

an tábla thuas) ar easpa eolais ag tuismitheoirí ar thacaíocht agus seirbhísí atá le tairiscint ag 

an scoil dóibh. Ba chóir do scoileanna breithniú ar ghnéithe de chumarsáid chomh maith le 

soláthar nuair a dhearctar ar na freagairtí seo sa cheistneoir tuismitheoirí. 

 

Conclúidí 

Na gnéithe atá á ndéanamh go maith ag an gcuid is mó de na scoileanna 

 Feidhmiú agus roghnú réimse leathan d’idirghabhálacha chun naisc láidre a chruthú 
agus a chothú le tuismitheoirí agus chun rannpháirtíocht tuismitheoirí a chur chun cinn 

 Naisc chuidiúla a chruthú le soláthraithe eile oideachais agus le gníomhaireachtaí 
seachtracha 

 

Na gnéithe a d’fhéadfadh scoileanna a dhéanamh níos fearr 

 Comhoibriú agus cumarsáid chórasach a chinntiú idir an scoil agus gníomhaireachtaí 
eile atá ag obair chun tacú le scoláirí agus a dteaghlaigh 
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CAIBIDIL 3: ACHOIMRE AR THORTHAÍ MEASTÓIREACHTAÍ 

DEIS 2013 
 

Is i dtorthaí 2013 atá an léargas is déanaí de phróisis phleanála i scoileanna DEIS. Ní mór a 

chuimhneamh gur as líon beag meastóireachtaí a eascraíonn siad agus nach féidir comparáidí 

díreacha a dhéanamh ina bhfuil stóinseacht staitistice idir na torthaí seo agus torthaí 

meastóireachtaí a rinneadh cheana. A fhad is go gcuirtear é sin san áireamh, tá próisis 

pleanála DEIS, tríd is tríd, ag feabhsú. Is gá aird a thabhairt ar roinnt pointí sainiúla, lena n-

áirítear leideanna ar threochtaí dearfacha maidir le dhá théama – litearthacht agus 

uimhearthacht – agus patrún síordhiúltach, i gcás pleanáil le haghaidh gnóthachtáil 

scrúduithe. 

 

Is féidir pleanáil DEIS a bhreithniú ó dhá pheirspictíocht. Is féidir dearcadh ar an tionchar atá 

aici ar na seacht dtéama DEIS uile. Is féidir í a fheiceáil fosta mar phróiseas ina bhfuil ceithre 

ghné nasctha. Tá an dá pheirspictíocht luachmhar agus riachtanach nuair a bhíonn cáilíocht 

fhoriomlán phleanáil DEIS i scoil ar bith á measúnú. Tugtar sa chairt thíos na réimsí 

láidreachta do gach téama agus gach gné den phróiseas agus, ina dhiaidh sin tá achoimre 

ghairid ar thorthaí mheastóireacht 2013 ón dá pheirspictíocht seo. Tá na téamaí liostaithe ón 

téama is láidre go dtí an téama is laige maidir leis an gcleachtas a sonraíodh. D’fhéadfadh sé 

gur pointe úsáideach tagartha iad na gráduithe contanam cáilíochta atá ar leathanach 4. 

 

3.1 Na torthaí 

 

 
 

Comhpháirtíocht 

Is sa phleanáil gníomhaíochta le haghaidh comhpháirtíochta a fuarthas na láidreachtaí is mó 

in 2013. Tugadh moladh ar leith do scoileanna as a roghnú agus feidhmiú straitéisí chun 

comhoibriú agus cumarsáid le tuismitheoirí a fheabhsú agus as úsáid a bhaint as an 

bpearsanra a sholáthraítear trí DEIS chun tacú le naisc idir scoil agus baile. Bhí an 
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Fíor. 3.1 - Láidreachtaí pleanála i ngach téama DEIS in 2013
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chomhpháirtíocht leis an bpobal, den chuid is mó, an-láidir fosta. Níor sonraíodh ach méid an-

bheag droch-chleachtais sa réimse seo. Áirítear le gnéithe suntasacha de phleanáil le 

haghaidh na comhpháirtíochta láidreacht fhorleathan an phróisis le straitéisí a roghnú. Ba mhó 

láidreachtaí ná laigí i ngach gné de phleanáil le haghaidh na comhpháirtíochta. Ba é roghnú 

straitéisí an ghné ba láidre (100%). Ba é beartú spriocanna an ghné ba laige (60%), rud ab 

amhlaidh i gcás bhunús na dtéamaí. 

 

Litearthacht 

Bhí an phleanáil gníomhaíochta le haghaidh na litearthachta beagnach chomh láidir le 

comhpháirtíocht in 2013. Shonraigh cigirí éifeachtúlacht idirghabhálacha agus neadú cur 

chuige scoile uile mar réimsí láidreachta ar leith. Fuarthas amach go raibh ardphróifíl ag an 

litearthacht sa chuid is mó de na scoileanna agus baineadh úsáid straitéiseach as acmhainní 

ar nós na leabharlainne le cois fócas ar an léitheoireacht ar son pléisiúir. I gcuid mhór cásanna, 

bailíodh sonraí maithe bonnlíne agus bhí cur amach ag scoileanna ar an ngá atá le dul chun 

cinn a thomhas. Mar ab amhlaidh leis an gcomhpháirtíocht, b’iomaí láidreacht a bhí i ngach 

gné de phleanáil le haghaidh na litearthachta. Is sonrach go raibh an ghné a bhaineann le 

tionchar agus dul chun cinn a thomhas ní ba láidre in 2013 sa litearthacht (80%) ná i dtéama 

ar bith eile. 

 

Dul chun cinn 

Léiríodh láidreachtaí sa phleanáil gníomhaíochta le haghaidh dul chun cinn maidir le leibhéil 

feasachta ar cheisteanna ábhartha, eolas maith agus córais rianúcháin agus idirghabhálacha 

a ceapadh chun ionchais scoláirí a ardú, réimse de chláir churaclaim ina measc. Sonraíodh 

fosta cláir mhaithe aistrithe ó bhunscoil go hiarbhunscoil agus naisc láidre le soláthraithe 

ardoideachais agus breisoideachais. Ba iad tréithe na pleanála le haghaidh dul chun cinn dea-

roghnú agus dea-fheidhmiú straitéisí, bunaithe ar fhianaise, i mbunús na gcásanna. Ba mhó 

láidreachtaí ná laigí i ngach gné den phleanáil le haghaidh dul chun cinn, cé gur beag sampla 

a bhí ann de shamplaí de láidreacht shuntasach. Ba é feidhmiú straitéisí an ghné is láidre den 

phleanáil (80%). 

 

Coinneáil 

Ba léir sa phleanáil gníomhaíochta le haghaidh coinneála dea-chleachtas le tacú le scoláirí 

spriocdhírithe atá i mbaol imeacht on scoil go luath, agus i dtionscnaimh níos leithne le 

rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí scoile a mhéadú. Thaifid leathchuid de na scoileanna rátaí 

arda coinneála agus baineadh úsáid éifeachtach as pearsanra scoilbhunaithe agus as 

gníomhaireachtaí seachtracha in idirghabhálacha arbh í an choinneáil a bhfócas. Is iondúil go 

raibh an phleanáil gníomhaíochta le haghaidh coinneála go maith maidir le roghnú, feidhmiú 

agus monatóiriú straitéisí. Ba mhó an lagchleachtas (60%)  ná an dea-chleachtas a bhí i 

mbeartú spriocanna agus úsáid sonraí, más ea. Moladh fócas níos mó ar choinneáil sa tsraith 

shinsearach agus ar thionchar rátaí arda fionraíochta. 

 

Tinreamh 

Cleachtas measctha bhí sa phleanáil gníomhaíochta le haghaidh tinrimh. Is ábhar díomá nach 

bhfacthas cleachtas comhsheasmhach, éifeachtach ach i leathchuid de na scoileanna, nuair 

a chuirtear san áireamh an ríthábhacht atá le tinreamh i leith gach téama DEIS eile agus an 

tacaíocht atá ar fáil do scoileanna DEIS le dul i ngleic le drochthinreamh. Sonraíodh roinnt 

anailísiú sonraí den scoth ag uachtar an chontanaim cáilíochta; ag an gcuid íochtair, ní 

dhearnadh fiú buntaifeadadh tinrimh go hiontaofa. Bhí láidreachtaí le sonrú i mbeartú 

spriocanna agus i monatóireacht dul chun cinn sa phleanáil gníomhaíochta le haghaidh tinrimh 
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i leathchuid de na scoileanna agus laigí sa leath eile. Is é is dóichí go méadófaí go mór 

éifeachtúlacht phleanáil DEIS le haghaidh an téama seo dá bhfeabhsófaí próisis coinneáil 

taifead agus anailís sonraí. 

 

Uimhearthacht 

Fuarthas amach gur pleanáil gníomhaíochta le haghaidh na huimhearthachta an dara pleanáil 

is laige i meastóireacht 2013. Sna scoileanna inar sonraíodh dea-chleachtas, moladh iad as 

spriocanna a bhfuil bonn daingean fúthu a cheapadh agus as roinnt idirghabhálacha 

cruthaitheacha le scileanna uimhearthachta scoláirí a fheabhsú. Sonraíodh sa chuid is mó de 

na scoileanna feasacht ar an ngá atá le forbairt na huimhearthachta. D’ainneoin gur aithníodh 

iarrachtaí chun tacú le scoláirí spriocdhírithe, comhairlíodh do scoileanna gan uimhearthacht 

a shainaithint i dtéarmaí Matamaitice amháin. Tá cleachtas measctha sa phleanáil a le 

haghaidh na huimhearthachta fosta. Bhí láidreachtaí i mbeartú spriocanna agus feidhmiú 

straitéisí i leathchuid de na scoileanna agus bhí laigí sa leath eile. Ba mhó an cleachtas lag 

sa roghnú straitéisí agus ba mhó i bhfad é i monatóireacht dul chun cinn agus tionchair. 

 

Gnóthachtáil scrúduithe 

Ba í an phleanáil gníomhaíochta le haghaidh gnóthachtáil scrúduithe ba laige i bhfad de na 

seacht dtéama. Is i mionlach de chásanna a bhí dea-chleachtas leanúnach. Ar na torthaí ba 

mhó ar chúis díomá iad bhí an easpa úsáide a baineadh as, i gcomhair pleanáil le haghaidh 

feabhsúcháin, na sonraí an-mhaith mionsonraithe atá ar fáil do scoileanna ó Choimisiún na 

Scrúduithe Stáit. Sonraíodh ionchais ísle ina lán cásanna agus sin an fáth atá leis an moladh 

a tugadh nuair a bheartaigh scoileanna spriocanna chun líon na nscoláirí a shuíonn 

bonnleibhéal a laghdú. Bhí laigí i ngach gné den phleanáil le haghaidh gnóthachtáil scrúduithe 

i mbunús na gcásanna (70% go 80%). D’fhéadfaí an dea-chleachtas a sonraíodh i roinnt 

cásanna – mionanailís ar thorthaí scrúduithe; spriocanna intomhaiste a bheartú; agus 

nascadh straitéiseach idirghabhálacha le bearta théamaí bainteacha DEIS -  a thionscnamh 

gan aon deacracht i ngach scoil DEIS. Go deimhin, is moladh é anailís agus úsáid sonraí 

scrúduithe a fheabhsú a bhaineann le gach iarbhunscoil. 

 

 

3.2 Comparáid le meastóireachtaí a rinneadh cheana  

 

De réir mheastóireacht 2012, bhí pleanáil DEIS ag céim luath, thearcfhorbartha in 

iarbhunscoileanna go hiomlán. Aimsíodh, den chuid is mó, cleachtas níos fearr i scoileanna a 

measúnaíodh in 2011, cé gur réimsí fós iad uimhearthacht agus gnóthachtáil scrúduithe inar 

léiríodh laigí suntasacha. Ba réasúnta a bheith ag dúil, faoi 2013, go bhforbrófaí próisis 

pleanála mar gheall ar fheasacht níos fearr i scoileanna DEIS ar an leibhéal cuí pleanála a 

bhí de dhíth agus an fócas níos mó ar chuntasacht laistigh den chóras oideachais. Go 

ginearálta, comhlíonadh é seo agus, sna cásanna is fearr, bhí cigirí in ann a thuairisciú go 

bhfuil an próiseas pleanála DEIS ‘forbartha go maith’ agus ‘feidhmíonn sé ag leibhéal ard’ sna 

scoileanna a measúnaíodh in 2013. 

 

I mionlach de chásanna, áfach, fuair cigirí amach go raibh pleanáil DEIS ‘fós ag céim luath’ 

nó gur ‘beag pleanáil fhoirmiúil a rinneadh’. Cé gur cúis díomá an toradh seo, ní chiallaíonn 

sé nach bhfuil bearta éifeachtacha ar bith déanta ag na scoileanna seo. Díríonn sé go 

hiontaofa ar easpa airde ar luach na pleanála bunaithe ar fhianaise chun spriocanna 

intomhaiste a bhaint amach. Déantar an bhundeacracht seo a spíonadh a thuilleadh i mír 
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‘Conclúidí agus Croí-Mholtaí Foriomlána’. Sonraíodh fosta cásanna de dhroch-

cheannaireacht scoile ar toradh di easpa threo agus chomhordú phleanáil DEIS. 

 

Mar atá léirithe san achoimre torthaí thuas, bhí i bhfad níos mó dea-chleachtais sa phleanáil 

litearthachta in 2013 ná mar a bhí i meastóireachtaí a rinneadh ní ba luaithe. Mar shampla, 

bhí a dhá oiread dea-chleachtais i roghnú agus feidhmiú straitéisí sa réimse seo, agus i 

dtomhas a dtionchair, in 2013 ná mar a bhí in 2010. Cé gur chóir a chuimhneamh gur líon 

beag meastóireachtaí a bhí i gceist in 2013, b’fhéidir nach ábhar iontais é go dtiocfadh 

feabhsúcháin pleanáil litearthachta de thoradh feasacht náisiúnta mhéadaithe ar fhorbairt 

scileanna litearthachta mar cheist scoile uile. 

 

Tá an uimhearthacht fós i measc na réimsí phleanáil DEIS is laige. De réir mheastóireachtaí 

2013, áfach, tá an cleachtas ag feabhsú, ó bhonn íseal, má tá. Ba é an réimse feidhmiú 

straitéisí an ghné is feabhsaithe de phleanáil DEIS le haghaidh uimhearthachta in 2013. Sna 

meastóireachtaí a rinneadh in 2010, níor measadh láidreachtaí a bheith ag scoileanna sa 

réimse seo ach i gcás 17% díobh, agus in 2013 ba é 50% an figiúr comparáideach. Is ábhar 

dóchais é an toradh seo, nuair a chuirtear san áireamh gur léiríodh i meastóireachtaí a 

rinneadh cheana nach raibh aon bharúil shoiléir ag scoileanna faoi na bearta éifeachtacha atá 

le déanamh le scileanna uimhearthachta scoláirí a fheabhsú. Tá méadú tagtha ar fheasacht 

náisiúnta ar thábhacht forbairt scileanna uimhearthachta agus, mar sin de, níl fáth ar bith nach 

mbeifí ag dúil le go n-éireoidh pleanáil i gcomhair feabhsúcháin litearthachta i scoileanna DEIS 

níos láidre. 

 

As measc thorthaí 2013 nach bhfuil chomh dearfach sin, is soiléire iad siúd a bhaineann le 

pleanáil le haghaidh gnóthachtáil scrúduithe agus cuireann siad béim ar an ngá atá le haird 

cheart a thabhairt ar an réimse seo i scoileanna DEIS. Sa chomhthéacs seo, is fiú 

réamhthorthaí thaighde ERC a lua arís, ina léirítear treocht, atá beag ach suntasach, aníos i 

bhfeidhmíocht fhoriomlán sa Teastas Sóisearach in iarbhunscoileanna DEIS ó tugadh isteach 

an Clár Tacaíochta Scoile15. Is cosúil, d’ainneoin gur tearc go leor an fhianaise ar an dea-

phleanáil le haghaidh gnóthachtáil scrúduithe, gur tháinig feabhas ar thorthaí sa Teastas 

Sóisearach do dhaltaí i scoileanna DEIS le linn an ama a bhfuil an plean gníomhaíochta i 

bhfeidhm. Ba chóir go mbeadh d’aidhm ag scoileanna DEIS bonn a chur faoin treocht aníos 

seo trí fhócas níos follasaí ar an bpleanáil le haghaidh feabhsúcháin maidir leis an téama 

gnóthachtáil scrúduithe sna Sraitheanna Sóisearacha agus Sinsearacha araon. 

  

                                                           
15 Féach 2.2.4 thuas. 
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CAIBIDIL 4: ACHOIMRE AR THORTHAÍ MEASTÓIREACHTAÍ 

DEIS 
 

4.1 Gnéithe dearfacha a sainaithníodh sna ceithre mheastóireacht is 

daichead 

 

Fuarthas líon iomlán dar suim 174 toradh dearfach maidir le próiseas pleanála DEIS i 

scoileanna sna ceithre mheastóireacht is daichead a rinneadh in 2010, 2011, agus 2013 

(Féach fíor 4.1. thíos). As a measc seo, molann naoi gcinn caogad bearta atá ar siúl le dul i 

ngleic le cuid de théamaí DEIS nó leo uile; baineann daichead acu le struchtúir pleanála DEIS, 

lena n-áirítear ceannaireacht éifeachtach ar phróiseas pleanála DEIS; molann ceithre cinn 

tríochad scoileanna as a gcúram soléirithe do dhaltaí; molann ocht gcinn fichead an dea-

chomhpháirtíocht le tuismitheoirí agus eile; agus baineann trí cinn déag le tomhas dul chun 

cinn. 

 

 
 

Is é an fhianaise atá ag teacht as na ceithre mheastóireacht is daichead DEIS a rinneadh idir 

2010 agus 2013 go bhfuil tionchar dearfach ag próiseas pleanála DEIS ar scoileanna. Tá na 

hidirghabhálacha agus tacaíocht atá ar fáil ag déanamh difear dearfach agus cuirtear lena 

dtionchar nuair a chomhordaítear agus a mhonatóirítear go maith iad. 

 

Is fearr a léirítear an tionchar seo sna torthaí feabhsaithe tinrimh, coinneála agus dul chun 

cinn i scoileanna DEIS ina n-iomláine. Sonraíodh é seo i meastóireachtaí cigireachta le cois 

tuairiscí staitistice a d’eisigh an Roinn agus gníomhaireachtaí eile. 

 

Bíonn pleanáil chomhoibríoch de dhíth agus le cur chun cinn i bplean gníomhaíochta DEIS. 

Nuair a neadaítear í seo, cruthaíonn sí comhthuiscint ar théamaí DEIS. I dtéarmaí praiticiúla, 

is idirghabhálacha níos feidhmí chun scileanna litearthachta agus uimhearthachta a fheabhsú 

is toradh di. 

 

59

40

34

28

13

Fíor 4.1. Torthaí dearfacha sna 44 meastóireacht

Tomhais éifeachtacha ar siúl Struchtúir éifeachtacha phleanála

Cúram do scoláirí Comhpháirtíocht mhaith

Tomhas dul chun cinn
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Fuarthas amach sna meastóireachtaí gur gné ríthábhachtach den phróiseas pleanála DEIS í 

an cheannaireacht éifeachtach. Cothaíonn sí rannpháirtíocht scoile uile leis an 

bhfeabhsúchán agus cuireann sí ar chumas croí-bhaill foirne bheith ag obair ar bhonn níos 

éifeachtaí agus ról ceannais a thógáil ina réimsí freagrachta féin. 

 

Léirítear go han-dearfach sna meastóireachtaí, ina n-iomláine, an timpeallacht aireach, thacúil 

atá cruthaithe ag príomhoidí dúthrachtacha agus ag a bhfoireann i scoileanna DEIS. Baineadh 

feidhm éifeachtach as an gcúram do dhaltaí agus rinneadh spreagthach de le haghaidh 

idirghabhálacha a bhfuil cuspóir agus sprioc acu laistigh de phróiseas pleanála DEIS. Mar 

gheall ar bheith rannpháirteach in DEIS, tá cur chuige níos córasaí agus níos spriocdhírithe 

ann i leith comhpháirtíocht le tuismitheoirí agus le daoine eile. 

 

Mar gheall ar bheith rannpháirteach i bpróiseas pleanála DEIS, tá feasacht fhoriomlán níos 

fearr ar an tábhacht atá le pleanáil, bunaithe ar fhianaise, le bonn eolais a chur faoi roghnú 

idirghabhálacha. De réir mar a chuireann scoileanna eolas ar phróiseas pleanála DEIS, tá 

siad ag gabháil do chur chuige níos spriocdhírithe, ag sainaithint straitéisí ar leith do ghrúpaí 

ar leith. Léirítear sna meastóireachtaí gur éifeachtach an cur chuige é seo le torthaí a fheabhsú 

sna téamaí DEIS uile. 

 

4.2 Réimsí le haghaidh feabhsúcháin a sainaithníodh sna ceithre 

mheastóireacht is daichead 

 

Rinneadh 142 moladh san iomlán do scoileanna sna ceithre mheastóireacht is daichead a 

rinneadh in 2010, 2011, agus 2013 (Féach fíor. 4.2. thíos). Astu seo, baineann naoi gcinn is 

daichead, go ginearálta, le beartú spriocanna do gach téama DEIS nó cuid díobh; baineann 

dhá cheann is daichead le ceannaireacht phróiseas pleanála DEIS; baineann naoi gcinn 

tríochad le gnéithe sainiúla de theagasc, foghlaim agus measúnú; agus baineann dhá cheann 

déag le téamaí ar leith. 

 

 
 

Bhí moltaí le tabhairt maidir le beartú spriocanna agus gnéithe de theagasc agus foghlaim i 

mbeagnach gach ceann de na ceithre mheastóireacht is daichead, fiú nuair a sonraíodh an-

49

42

39

12

Fíor 4.2. Moltaí sna 44 meastóireacht

Beartú spriocanna Ceannaireacht Teagasc agus foghlaim Téamaí sainiúla DEIS
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dea-chleachtas taobh amuigh de sin. Ní haon iontas é gur minice i bhfad moltaí faoi 

cheannaireacht mar a raibh an próiseas pleanála go lag. 

 

Bhí bailiú agus anailís sonraí san áireamh sna moltaí ar bheartú spriocanna. Is fiú a shonrú 

gur minic a thagair moltaí a bhain le tinreamh agus gnóthachtáil scrúduithe don ghá atá le 

bailiú agus anailís sonraí a fheabhsú sna réimsí seo. D’ainneoin gur sonraíodh go leor 

cleachtas den scoth in anailís sonraí tinrimh le bonn eolais a chur faoi phleanáil le haghaidh 

feabhsúcháin, is gá aird, ar bhonn práinneach, a thabhairt ar shonraí agus monatóireacht 

neamh-iontaofa tinrimh. Ar an gcaoi chéanna, cé gur eiseamláirí iad roinnt bheag scoileanna 

maidir le torthaí scoláirí a anailísiú, tá tearcúsáid sonraí atá ar fáil le bonn eolais a chur faoi 

phleanáil le haghaidh feabhsúcháin i ngnóthachtáil scrúduithe go forleathan agus caithfear 

dul i ngleic léi. 

 

D’ainneoin go bhfuil sé fós ar na gnéithe is laige de phleanáil DEIS, is cosúil gur fheabhsaigh 

an cleachtas sa réimse beartú spriocanna. Tá fianaise i gcomparáid idir torthaí in 2010 agus 

2013 go ndearnadh dul chun cinn sa réimse seo, más beagán féin é. Is fiú a thabhairt dár n-

aire fosta go sainaithnítear beartú spriocanna mar réimse deacrachta ina lán dlínsí. 

 

Laigí i dtomhas dul chun cinn an toradh a bhí ar laigí sa bheartú spriocanna fosta. Tá an-

scóip le haghaidh forbartha ann fós d’ainneoin, mar is amhlaidh i gcás an bheartaithe 

spriocanna, gur cosúil gur tháinig feabhas ar an gcleachtas. Sonraíodh i meastóireachtaí 

2013 cur chuige níos struchtúrtha agus níos comhordaithe i leith tacaíochta do dhaltaí. Ba 

chóir gur chleachtas níos comhsheasmhaí agus níos inbhuanaithe an toradh a bheadh air 

seo agus go n-aithneofaí fosta ról an ghairmí dhúthrachtaigh laistigh den struchtúr tacaíochta. 

Ba mhinic a tagraíodh i moltaí faoi theagasc agus foghlaim don ngá atá le fócas níos glinne 

litearthachta agus uimhearthachta sa phleanáil ábhair agus sa chleachtas seomra ranga. 

Moladh fosta úsáid níos mó a bhaint as cuir chuige ghníomhacha agus rannpháirteacha sa 

seomra ranga agus measúnú múnlaitheach nó measúnú i comhair foghlama a úsáid mar 

mhodh leis an dul chun cinn s’acu a chur in iúl do dhaltaí agus lena chur ar a gcumas dul i 

gceannas ar a bhfoghlaim féin. 

 

Bhí réimse leathan de mholtaí ann a bhain le ceannaireacht agus ba mhinic a d’eascair siad as 

torthaí ina bhfuarthas laigí i gcomhordú agus monatóireacht phleanáil agus idirghabhálacha 

DEIS. Nuair a bhíonn próiseas pleanála DEIS go héifeachtach, tuigeann na foirne sinsearacha 

bainistíochta an próiseas agus tógann siad freagracht as a chinntiú go mbaintear an úsáid is 

iomchuí as an tacaíocht agus na hacmhainní atá ar fáil trí DEIS. Bunaítear foirne ar a bhfuil 

freagracht as réimsí sainiúla agus feidhmíonn siad i dtimpeallacht inar tosaíocht í an dea-

chumarsáid. Os a choinne sin, nuair a bhíonn pleanáil DEIS go lag, bíonn easpa 

ceannaireachta ann, agus leibhéal tuisceana, cuntasachta agus comhordaithe go híseal. 

Léirítear sna torthaí seo a ríthábhachtaí atá an cheannaireacht i scoileanna DEIS, ionas gur 

féidir buntáiste a bhreith as an tacaíocht ar fad agus an uile acmhainn atá ar fáil trí DEIS le leas 

na nscoláirí. 
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CAIBIDIL 5: CONCLÚIDÍ AGUS CROÍ-MHOLTAÍ 
 

5.1 Conclúidí 

 

 Tá tionchar foriomlán dearfach i gceist le tabhairt faoin bpróiseas pleanála DEIS. 
Léirítear i dtuairiscí staitistice a thiomsaigh an Roinn agus eile le linn thréimhse DEIS 
feabhsúcháin i bhfigiúirí tinrimh, coinneála agus dul chun cinn. 

 Tá méadú tagtha ar rannpháirtíocht scoile uile le téamaí DEIS agus iad a thuiscint mar 
gheall ar an bpleanáil chomhoibríoch le haghaidh feabhsúcháin. Tá go leor fianaise de 
seo sa mhéadú ar chuir chuige scoile uile i  leith fhorbairt na litearthachta. 

 Is fianaise iad torthaí dearfacha ar bhonn leanúnach maidir le comhpháirtíocht dá 
mhéad a rinne scoileanna DEIS iarracht fáilte a chur roimh agus cumarsáid a 
dhéanamh le tuismitheoirí, naisc thacúla a chruthú idir baile agus scoil agus teacht i 
dtír ar acmhainní gníomhaireachtaí agus soláthraithe eile oideachais chun torthaí a 
fheabhsú dá gcuid scoláirí. Is cúis imní go fóill í an easpa páirtíochta ag mionlach de 
thuismitheoirí. I roinnt scoileanna, d’fhéadfaí an comhoibriú le gníomhaireachtaí eile 
chun tacú le scoláirí agus lena dteaghlaigh a fheabhsú. 

 D’ainneoin go bhfuil an staid fhoriomlán maidir le seacht dtéama DEIS go dearfach, is 
iondúil nach bhfuiltear ag dul i ngleic le téamaí na huimhearthachta agus gnóthachtáil 
scrúduithe go sásúil. Is údar ar leith imní iad na torthaí a bhaineann le gnóthachtáil 
scrúduithe óir, ní hionann agus an uimhearthacht, níl aon fhianaise de chleachtas 
feabhsaithe sna meastóireachtaí is déanaí. 

 Tá comhghaol dearfach idir ceannaireacht éifeachtach scoile agus pleanáil 
éifeachtach DEIS. Léirigh ceannairí éifeachtacha i scoileanna DEIS an cumas chun 
freagracht fhoriomlán a thógáil as comhordú agus imlonnú, chun freagracht a 
dháileadh agus a shannadh go cúramach agus chun acmhainn a fhorbairt go 
straitéiseach. 

 Léiríodh chomh maith sna meastóireachtaí an gá atá le leibhéal ceannaireachta níos 
fearr chun an fhís agus an tiomantas i dtreo feabhsúcháin a thabhairt agus, ag leibhéal 
praiticiúil, úsáid éifeachtach, iomchuí na tacaíochta agus na n-acmhainní atá ar fáil ag 
scoileanna DEIS a chomhordú agus bheith cuntasach astu. 

 Tacaítear le pleanáil éifeachtach DEIS trí phróisis mhaithe féinmheastóireacht scoile, 
agus léiríodh i meastóireachtaí DEIS comhghaol follasach idir an bheirt. Níl an 
próiseas féinmheastóireacht scoile tugtha chun tosaigh, áfach, ach ag mionlach de 
scoileanna DEIS go dtí an leibhéal seo éifeachtúlachta. 

 Tá fadhbanna fós ag baint le comhréimsí de chuid phleanáil DEIS agus an próiseas 
féinmheastóireacht scoile. Is é an easpa is forleithne úsáid sonraí chun eolas iontaofa 
bonnlíne a sholáthar ionas gur féidir spriocanna SIIRU a bheartú agus chun dul chun 
cinn a thomhas go hiontaofa. 

 

5.2 Croí-mholtaí  

 

Moladh 1:  

Acmhainn a fhorbairt i scoileanna DEIS le haghaidh feabhsúcháin agus 

féinmheastóireachta 

Mar ghléas chun pleanáil le haghaidh feabhsúcháin a éascú, moladh i dtuarascáil 

meastóireachta DEIS 2010 go dtabharfaí treoir do scoileanna maidir le cleachtais 

éifeachtacha féinmheastóireachta. Tugadh aghaidh ar an moladh seo trí chuairteanna 

Cigireachta agus ionchur ó na seirbhísí tacaíochta. Mar sin féin, mar gheall ar an leibhéal 

éiginnteachta atá i scoileanna fós maidir leis an gcomhéadan idir féinmheastóireacht scoile 

agus pleanáil DEIS tá tuilleadh treorach agus soiléirithe de dhíth. Tá leibhéal tuisceana níos 
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leithne, níos doimhne ná mar is amhlaidh san am i láthair de dhíth má táthar le leas a bhaint 

as úsáid chéimeanna an phróisis féinmheastóireachta. Mar sin de: 

 

 Moltar go n-ardóidh gach duine a bhfuil freagracht orthu as tacaíocht a chur ar fáil do 
scoileanna DEIS maidir le pleanáil, a bhfeasacht ar na gnéithe de chleachtas 
éifeachtach a bhaineann le pleanáil DEIS agus féinmheastóireacht scoileanna (FMS) 
araon. Cuirfidh sé seo ar a gcumas treoir a thabhairt ar fheidhmiú éifeachtach na 
riachtanas atá acu araon. Ba chóir go soiléireodh tuilleadh ionchur ó na seirbhísí 
tacaíochta agus comhairle ón gCigireacht cé na gnéithe de FMS a bhfuil scoileanna 
DEIS ag gabháil dóibh cheana agus cé na heilimintí breise atá de dhíth mar chuid den 
phróiseas FMS. 

 

 Moltar go n-úsáidfidh gach páirtí leasmhar – an Roinn Oideachais agus Scileanna; 
lucht bainistíocht scoileanna agus forais bainistíochta; ceannairí scoile agus a gcuid 
eagras; agus na seirbhísí tacaíochta – neadú próisis féinmheastóireacht scoile mar 
dheis chun an acmhainn riachtanach a fhorbairt faoi choinne pleanáil le haghaidh 
feabhsúcháin i scoileanna DEIS agus chun cleachtas gairmiúil comhoibríoch a chur 
chun cinn. 

 

Moladh 2:  

Dul i ngleic le saintéamaí DEIS nuair a mhaireann laigí 

Tá freagracht ar gach scoil as tinreamh scoláirí atá ar a leabhar rolla. Cé gur chóir aitheantas 

a thabhairt d’fheabhsúcháin fhoriomlána tinrimh, is gá cásanna de neamhláithreacht 

dianseasmhach a aithint agus tabhairt fúthu níos straitéisí. Is ar thinreamh scoláirí faoi bhonn 

sé bliana déag a bhí fócas gníomhaireachtaí leas oideachais, ach is fadhb é an 

drochthinreamh ag scoláirí níos sine ina bhfuil bearta ar leith de dhíth. 

 

Ba chóir an-aird a thabhairt ar théama na gnóthachtála scrúduithe. Tá sé seo thar a bheith 

fíor i bhfianaise na dtorthaí feabhsaithe do dhaltaí i scoileanna DEIS atá ag teacht chun solais. 

Ós rud é gur féidir gnóthachtáil fheabhsaithe a bhaint amach, is gá do scoileanna cur chuige 

i bhfad níos fócasaithe a bheith acu ar phleanáil le haghaidh feabhsúcháin don téama seo. Is 

é a bheidh i gceist aitheantas i bhfad níos mó don ghá le torthaí reatha gnóthachtála a 

anailísiú, óir mura n-úsáidtear sonraí bonnlíne, cuirtear as d’éifeachtúlacht gach beart 

feabhsúcháin eile.  Is gá torthaí trialacha inniúlachta agus gnóthachtála caighdeánaithe a 

úsáid go cúramach. Is úsáideach an uirlis iad le scoláirí a bhfuil saintacaíocht de dhíth orthu 

a shainaithint, ach tagann toradh nach bhfuil de dhíth mar gheall orthu nuair a lipéadaítear 

scoláirí agus bíonn ionchais múinteoirí dóibh ró-íseal. Tá buntáistí ag baint le húsáid agus 

feasacht níos airde ar mheasúnú múnlaitheach chun gnóthachtáil a fheabhsú. 

 

Tá cleachtas feabhsaithe á léiriú i meastóireachtaí a rinneadh le déanaí ar théama na 

huimhearthachta, seachas gnóthachtáil scrúduithe. Mar sin féin, ní thuigtear scileanna 

uimhearthachta ar bhonn scoile uile chomh maith le scileanna litearthachta agus ní mór do 

scoileanna bheith ar a bhfaichill faoin mbaol atá leis an uimhearthacht bheith teoranta don 

‘spás Mata’.  

 

Mar sin de, chun dul i ngleic le laigí comhsheasmhacha sna téamaí sainiúla seo:  

 

 Moltar go gcoinneoidh scoileanna taifid bheachta tinrimh agus iad a anailísiú go 
stóinsithe chun scoláirí ar leith nó catagóirí scoláirí a bhfuil a dtinreamh go holc nó go 
corrach a shainaithint, ionas gur féidir beart spriocdhírithe a dhéanamh. Ba chóir don 
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Roinn Oideachais agus Scileanna agus gach gníomhaireacht bhainteach fócas níos 
glinne a bheith acu ar na gnóthaí a théann i bhfeidhm ar thinreamh na nscoláirí is sine. 

 

 Moltar go leanfaidh na seirbhísí tacaíochta a bhíonn ag obair le scoileanna DEIS den 
acmhainn i scoileanna a fhorbairt d’fhonn sonraí a bhailiú, a úsáid agus a anailísiú go 
héifeachtach lena chur ar a gcumas spriocanna soiléire, sainiúla a bheartú le haghaidh 
feabhsúcháin, go háirithe sa réimse gnóthachtáil scoláirí. Ba chóir scoileanna a 
spreagadh chun níos mó eolais a chur ar shonraí agus ar na huirlisí atá ar fáil dóibh 
chuige seo agus iad seo a úsáid a thuilleadh ina bpróiseas feabhsúchán scoile. 

 

 Moltar trialacha inniúlachta agus gnóthachtála caighdeánaithe a úsáid le bonn eolais 
a chur faoi roghnú idirghabhálacha cuí agus cuir chuige teagaisc do dhaltaí 
spriocdhírithe; níor chóir gur srian ar ionchais an tionchar a bheadh acu. Ba chóir gach 
measúnú ar dhul chun cinn scoláirí a bhunú go daingean ar phrionsabail an 
mheasúnaithe mhúnlaithigh. 

 

 Moltar go bhforbróidh scoileanna a n-acmhainn chun tacú le forbairt uimhearthachta 
scoláirí ar bhonn traschuraclaim agus scoile uile. Is aidhmeanna fiúntacha, cuí iad 
méadú ar ghlacadh leibhéil níos airde scrúduithe agus torthaí feabhsaithe sa 
Mhatamaitic, ach ba chóir gurbh é an sainmhíniú leathan ar uimhearthacht sa straitéis 
náisiúnta an pointe tagartha don phleanáil feabhsúcháin le haghaidh an téama seo. 

 

Moladh 3:  

Acmhainn ceannaireacht scoile a fhorbairt 

Bíonn ceannaireacht éifeachtach ag an bhfoireann shinsearach bainistíochta agus ag 

múinteoirí ar a bhfuil freagrachtaí ainmnithe i scoileanna ardfheidhmíochta maidir le próiseas 

pleanála DEIS. Nuair a bhíonn an cheannaireacht go heasnamhach, ní féidir ach tionchar 

teoranta a bheith ag idirghabhálacha. Tá fócas méadaithe ar fhorbairt acmhainne le haghaidh 

ceannaireacht scoile agus tuiscint níos fearr ar an tslí chun ceannaireacht a dháileadh go 

héifeachtach, riachtanach i leith feabhsúcháin i ngach scoil, scoileanna DEIS san áireamh. 

Díríonn nádúr ríthábhachtach ceannaireacht éifeachtach i scoileanna DEIS, mar a léirítear i 

meastóireachtaí DEIS, aird ar an easpa conair struchtúrtha a fhad le poist ceannaireacht 

scoile i gcóras reatha oideachais na hÉireann. Téann sé seo i bhfeidhm ar gach scoil, ar 

ndóigh, cé go mbíonn dúshláin ar leith ann le cois deiseanna do cheannairí scoile mar gheall 

ar riachtanais phleanáil DEIS. Mar sin de: 

 

 Moltar go dtabharfaidh siad siúd uile atá freagrach as tacú le ceannairí scoile i 
scoileanna DEIS breithmheas criticiúil ar an leibhéal tacaíochta atá siad a thairiscint, 
ag cur san áireamh go bhfuil  nádúr ríthábhachtach ag ról na ceannaireachta i 
scoileanna. Ba chóir do phátrúin, iontaobhaithe agus boird scoile a chinntiú go mbíonn 
róil ceannaireachta go soiléir agus go sannfar, go roinnfear agus go dtacófar le 
freagracht ceannaireachta. 
 

 Moltar go bhforbrófar conair struchtúrtha a fhad le poist ceannaireacht scoile i gcóras 
oideachais na hÉireann ar mhaithe le gach scoil, ach do scoileanna DEIS go háirithe. 
Chuige seo, beidh cinntí beartais de dhíth faoi earcaíocht, forbairt ghairmiúil agus 
ceapadh ceannairí scoile, inar chóir ról ceannais a bheith ag an Roinn Oideachais 
agus Scileanna. 

 

 Moltar don Roinn, in éineacht le forais iontaobhaithe agus bainistíochta, struchtúir a 
bhunú lena chinntiú go mbeidh forbairt ghairmiúil ardcháilíochta ar fáil d’ábhar 
ceannairí scoile sula gceapfaí iad, do cheannairí scoile tar éis a gceaptha agus ina 



41 

 

 

dhiaidh sin ar bhonn leanúnach chun scileanna a dhaingniú agus a shíneadh. Chuige 
seo, beidh fócas as an nua de dhíth ar fhorbairt oideachais agus gairme ceannairí 
scoile ag lucht déanta beartas, ag coláistí ardoideachais, ag na seirbhísí tacaíochta 
agus ag an ngréasán ionaid oideachais. Beidh aird ar leith de dhíth fosta ar 
shainriachtanais scoileanna DEIS. 

 

Moladh 4:  

Comhordú agus cuntasacht i scoileanna DEIS a fheabhsú 

Is feidhmeanna de chuid ceannairí scoile, sa chéad dul síos, comhordú agus cuntasacht. Tá 

prionsabal na coimhdeachta, a chiallaíonn go ndéantar cinntí ag an leibhéal is gaire don áit a 

mbeidh tionchar acu, mar bhonn agus taca faoin tslí a ndírítear acmhainní breise ar 

scoileanna DEIS agus tugann sé leibhéal ard neamhspleáchais do lucht bainistíochta 

scoileanna. Díríodh sna meastóireachtaí ar réimsí ina bhfuil comhordú agus cuntasacht níos 

fearr de dhíth maidir le húsáid acmhainní breise. Mar shampla, droch-chomhordú pearsanra 

agus córas a mhonatóiríonn tinreamh a chruthaigh dúbailt oibre agus mí-éifeachtacht i roinnt 

scoileanna DEIS a measúnaíodh. 

 

Bíonn fócas de dhíth, maidir le comhordú an réimse tacaíochta atá ar fáil do scoileanna DEIS, 

ar an tacaíocht a thugtar do scoileanna go díreach agus ar a soláthraítear trí struchtúir amhail 

cnuasghrúpaí an Chláir Críochnúcháin Scoile (SCP). Sonraíodh éagsúlacht shuntasach i 

méid na gcnuasghrúpaí agus níor shoiléir i gcónaí an réasúnaíocht a bhain le comhdhéanamh 

na gcnuasghrúpaí. Sonraíodh fosta cleachtais dhifriúla i measc chomhordaitheoirí SCP, go 

háirithe maidir lena mhéad a bhí siad páirteach i soláthar tacaíochta agus iad a chomhordú. 

Tá impleachtaí ag na torthaí seo maidir le héifeachtúlacht sholáthar na tacaíochta trí SCP 

agus is fiú tuilleadh airde a thabhairt air seo. Mar sin de:  

 

 Moltar na hacmhainní agus pearsanra breise a cuireadh ar fáil do scoileanna DEIS a 
úsáid chomh héifeachtach agus is féidir. Ba chóir do cheannairí scoile comhordú 
éifeachtach na n-acmhainní seo a chinntiú le dúbailt nó bearnaí ar bith sa soláthar a 
chealú. 
 

 Moltar go sainmhíneofar agus go ndoiciméadófar go soiléir i bpleananna scoileanna 
DEIS róil pearsanra scoilbhunaithe agus seachtrach araon laistigh de DEIS agus go 
gcinnteoidh ceannairí scoile go bhfuil meicníochtaí iontaofa tuairiscithe ar bun. 

 

 Moltar go mbainfidh príomhoidí úsáid as a rannpháirtíocht sna coistí stiúrtha áitiúla 
SCP chun a chinntiú go gcuirfear tacaíocht SCP ar fáil ar shlí éifeachtach, 
spriocdhírithe agus mharthanach. Ba chóir do na coistí stiúrtha beartú le haghaidh 
teagmhais éagsúla agus na bearta atá riachtanach, dar leo, a dhéanamh chun a 
chinntiú go gcoinneofar tacaíocht do na scoláirí a mbíonn siad ag díriú orthu. 
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AGUISÍN 1 PLEANÁIL GNÍOMHAÍOCHTA DEIS: TREOIR AR THUAIRISCEOIRÍ CÁILÍOCHTA 
 Leibhéil Bailiú agus anailísiú sonraí agus beartú 

spriocanna 

Roghnú straitéisí Feidhmiú straitéisí ar bhonn 

scoile uile 

Tionchar agus dul chun cinn a 

mhonatóiriú agus a mheasúnú 

4 Tá sonraí cuí bailithe agus anailísithe ag an scoil. 

Baineadh tátal, ag sainaithint réimsí sainiúla mar 

thosaíochtaí i gcomhair feabhsúcháin agus forbartha. 

Tá spriocanna réadúla, bunaithe ar fhianaise beartaithe. 

Tá róil agus freagrachtaí le haghaidh bailiú agus anailísiú 

sonraí, agus beartú spriocanna, sainmhínithe go soiléir 

agus sannta. Tá struchtúir ar siúl chun an próiseas seo a 

bhainistiú agus le gur féidir próiseas scoile uile a 

dhéanamh de. Tá amscálaí agus critéir ratha ainmnithe. 

Nasctar idirghabhálacha agus straitéisí 

scoile uile le gnóthú spriocanna ar leith agus 

sainaithnítear iad do gach scoláire nó do 

spriocdhaltaí. 

Tá róil agus freagrachtaí i gcomhair roghnú 

straitéisí sainmhínithe go soiléir agus 

sannta. Tá struchtúir ar siúl chun an 

próiseas seo a bhainistiú agus le gur féidir 

próiseas scoile uile a dhéanamh de. Tá 

amscálaí agus critéir ratha ainmnithe. 

Rinneadh feidhmiú éifeachtach den 

phleanáil ar bhonn scoile uile. Dírítear 

feidhmiú go soiléir ar na spriocanna 

beartaithe a ghnóthú. Tá cur amach ag 

baill foirne, scoláirí agus tuismitheoirí ar 

idirghabhálacha agus straitéisí. 

Úsáideann baill foirne   idirghabhálacha 

agus straitéisí mar is cuí. Cuireadh FGL 

cuí ar fáil le feidhmiú straitéisí agus 

gnóthú spriocanna a chinntiú ar bhonn 

scoile uile. 

Tuigeann baill foirne cad é mar a 

thomhaisfear dul chun cinn. Úsáidtear 

sonraí cuí le dul chun cinn a thomhas i 

dtreo ghnóthú na spriocanna. Tá 

fianaise shoiléir ann de dhul chun cinn 

atá déanta sa spriocréimse. Bhí 

monatóireacht leanúnach ann ar an dul 

chun cinn. Coigeartaíodh spriocanna 

nuair ba chuí. Tá cur amach ag baill 

foirne ar dhul chun cinn scoile uile agus 

baint acu le spriocanna agus/nó 

straitéisí a athbhreithniú. Cuirtear 

tionchar agus dul chun cinn in iúl do 

thuismitheoirí agus scoláirí de réir mar 

is cuí. 

3 Maidir le sonraí, cé go bhfuil na próisis agus struchtúir slán, 

tríd is tríd, agus ar aon dul leo siúd a bhfuil cur síos orthu 

ag 4 thuas, tá bearnaí nó easnaimh áirithe ann. 

Tá na spriocanna a beartaíodh agus na straitéisí a 

ceapadh leis na spriocanna a ghnóthú slán, tríd is tríd. Tá 

naisc áirithe idir spriocanna, straitéisí agus struchtúir 

easnamhach ar shlite. D’fhéadfadh easpa éigin soiléire a 

bheith i gceist maidir le hamscála nó critéir ratha. 

 

Tá na straitéisí a ceapadh leis na 

spriocanna a ghnóthú slán, tríd is tríd. 

Tá naisc áirithe idir spriocanna, straitéisí 

agus struchtúir easnamhach ar shlite. 

D’fhéadfadh easpa éigin soiléire a bheith i 

gceist maidir le hamscála nó critéir ratha. 

 

Tá an feidhmiú go héifeachtach, den 

chuid is mó, agus dírithe ar spriocanna a 

ghnóthú. Tríd is tríd, tá cumarsáid, tuiscint 

agus fócas, ar bhonn scoile uile, go slán 

maidir le hidirghabhálacha agus straitéisí. 

Tá bearnaí agus easnaimh áirithe ag cur 

as d’fheidhmiú éifeachtach straitéisí. 

 

Tríd is tríd, tá tomhas an dul chun cinn 

go héifeachtach. Tá fianaise ann de 

dhul chun cinn i spriocréimsí. 

D’fhéadfadh bearnaí agus easnaimh 

áirithe a bheith i monatóireacht dul chun 

cinn agus/nó spriocanna a choigeartú 

nuair is gá. D’fhéadfadh bearnaí a 

bheith ann maidir le dul chun cinn a 

chur in iúl. 

2 D’ainneoin gur ann do phróisis agus struchtúir a 

bhaineann le sonraí, baintear dá n-éifeacht go mór as 

siocair mar shampla, nach ndeachthas i gceann gach 

réimse a ndearnadh tosaíocht díobh i bpleanáil DEIS. 

 Tá mionlach de na spriocanna a beartaíodh go slán,  Tá 

naisc idir spriocanna, straitéisí agus struchtúir 

easnamhach ar go leor slite. Tá easpa soiléire ann maidir 

le hamscála, freagracht agus/nó critéir ratha. 

 

 

Tá mionlach de na straitéisí agus struchtúir 

a ceapadh leis na spriocanna a ghnóthú 

slán, tríd is tríd. 

 

Tá naisc idir spriocanna, straitéisí agus 

struchtúir easnamhach ar go leor slite. 

Tá easpa soiléire ann maidir le hamscála, 

freagracht agus/nó critéir ratha. 

 

Tá bearnaí agus easnaimh shuntasacha i 

bhfeidhmiú straitéisí. Tá bearnaí 

suntasacha sa chumarsáid agus/nó 

tuiscint agus/nó fócas ar bhonn scoile uile 

maidir le hidirghabhálacha agus straitéisí. 

Tá fianaise theoranta de dhul chun cinn 

sna spriocréimsí. Tríd is tríd, tá tomhas 

an dul chun cinn go mí-éifeachtach. Tá 

bearnaí agus easnaimh i monatóireacht 

dul chun cinn agus spriocanna a 

choigeartú nuair is gá. Tá bearnaí ann 

maidir le dul chun cinn a chur in iúl. 
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 1 Tá laigí suntasacha i mbailiú agus anailísiú sonraí cuí. Tá 

an tátal, nuair a bhaintear as é, easnamhach nó 

earráideach. Níl róil agus freagrachtaí a bhaineann le 

sonraí sainmhínithe agus tá struchtúir lochtach nó ní hann 

dóibh. 

Is beag de na spriocanna, nó níl aon sprioc díobh, slán. 

Níl aon nasc soiléir idir spriocanna, straitéisí agus 

struchtúir. 

Is beag de na straitéisí nó spriocanna a 

ceapadh chun spriocanna a sheachadadh, 

nó níl aon sprioc díobh, slán.  

 

Níl aon nasc soiléir idir spriocanna, 

straitéisí agus struchtúir. 

Tá bearnaí agus easnaimh shuntasacha i 

bhfeidhmiú straitéisí. Tá laigí suntasacha 

sa chumarsáid agus/nó tuiscint agus/nó 

fócas ar bhonn scoile uile maidir le 

hidirghabhálacha agus straitéisí. 

Níl ach beagán fianaise nó níl aon 

fhianaise ann de dhul chun cinn sna 

spriocréimsí. Tá tomhas an dul chun cinn 

go mí-éifeachtach. Tá monatóireacht dul 

chun cinn lochtach nó ní ann di.  Níl ach 

beagán coigeartú spriocanna ar siúl nó 

ní hann dó. Maidir le dul chun cinn a chur 

in iúl, tá sé lag nó ní hann dó. 

 

N.B. Léireoidh pleanáil ag leibhéal 4 agus 3 naisc shoiléire idir gach céim den phróiseas. 

 

 

 


