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Meastóireacht ar Phróisis Phleanála in iarbhunscoileanna DEIS  
 

Réamhrá 
Sheol an Roinn Oideachais agus Scileanna plean gníomhaíochta nua don uilechuimsitheacht 
oideachais, DEIS (Comhionannas Deiseanna a Sholáthar i Scoileanna) sa bhliain 2005.  Bhí an plean 
gníomhaíochta DEIS bunaithe ar thorthaí phlé an Choiste um Míbhuntáiste Oideachais agus é de 
bhuntuiscint leis go bhfuil an seans céanna ag gach leanbh agus duine óg ar dheis bheith istigh, bheith 
páirteach agus leas a bhaint as an oideachas.  
 
Na cuspóirí le DEIS 
Ba é cuspóir a bhí leis an bplean gníomhaíochta DEIS go gcinnteofaí go raibh soláthar á dhéanamh do 
riachtanais oideachais na leanaí agus na ndaoine óga as ceantair atá faoi mhíbhuntáiste.  Bhí córas 
caighdeánaithe mar chrann taca leis an scéim trína sonrófaí leibhéil an mhíbhuntáiste agus trína 
ndéanfaí athbhreithniú go rialta ina leith agus, chomh maith leis sin, Clár Tacaíochta Scoileanna (CTS) 
slánchóirithe lena dtabharfaí le chéile bearta idirghabhála a bhí ar fáil cheana féin do scoileanna agus 
bearta nua a bheadh á gcur leo sin.  I measc na dtionscnamh idirghabhála, bhí siad seo a leanas: 

• Scéim don Teagmháil Baile Scoile Pobail (TBSP) 
• An Clár Críochnaithe Scoile (CCS) 
• Tionscadal Tacaíochta do Mhúinteoirí 
• Cothrom na Féinne do Leanaí 
• An Timthriall a Scor 
• Scéim na Limistéar faoi Mhíbhuntáiste 
• Scéimeanna maidir le Litearthacht agus Uimhearthacht 

 
Ar na bearta mórthábhachta a bhí le cur i bhfeidhm faoi phlean gníomhaíochta DEIS, bhí: caomhchóiriú 
ar na bearta a bhí ar bun ag an am chun aghaidh a thabhairt ar an míbhuntáiste oideachais, bearta 
saindírithe chun tabhairt faoi fhadhbanna i ndáil le litearthacht agus uimhearthacht, agus bearta chun 
feabhas a thabhairt i gcrích maidir le tinreamh na ndaltaí, dul chun cinn san oideachas, cúrsaí 
coinneála agus gnóthachtáil. Measadh go dtabharfaí slánchóiriú na Scéime TBSP agus na seirbhísí 
CCS i gcreatchóras an CTS i gcrích in imeacht tréimhse cúig bhliana.  Bhíothas ag tnúth le béim a 
bheith á chur in athuair ag na scoileanna ar pháirt na dtuismitheoirí agus na dteaghlach in oideachas an 
linbh tríd an bhfeidhm TBSP a thabhairt isteach mar chuid dílis de phlean gníomhaíochta trí bliana na 
scoile. 
 
Bearta breise tacaíochta do scoileanna DEIS  
Bíonn cúnamh taca agus acmhainní breise den suntas ar fáil ag na bunscoileanna agus ag na 
hiarbhunscoileanna a ghlacann páirt sa scéim DEIS ar a n-áirítear breis foirne chun cuidiú leo cuspóirí 
an tionscnaimh a thabhairt i gcrích.  Bíonn éagsúlacht ag baint le leibhéal an chúnamh taca agus na n-
acmhainní a chuirtear ar fáil do na scoileanna a ghlacann páirt sa scéim DEIS ag brath ar leibhéal an 
mhíbhuntáiste faoina dtagann pobal na scoile.  Déantar uaireanta breise múinteoireachta a chur ar fáil 
do na scoileanna iarbhunscolaíochta, chomh maith le ciste breise sainiúil trí dheontas DEIS agus 
dheontas leabhar a chur ar fáil dóibh.  Bíonn cúnamh taca ar fáil ag gach scoil faoin scéim DEIS freisin 
ó chomhordaitheoir teagmhála baile scoile pobail agus ón gClár Críochnaithe Scoile.  
 
Cúram scoileanna DEIS  
Bítear ag súil go dtreiseoidh na scoileanna a fhaigheann cúnamh taca agus acmhainní breise, trí pháirt 
a ghlacadh sa scéim DEIS, le plean gníomhaíochta DEIS trí phróiseas pleanála agus monatóireachta 
de réir córais a chuirtear i bhfeidhm ag leibhéal na scoile agus ag leibhéal ceannairí scoileanna nó 
pobail.  Meastar gur gné thábhachtach den phróiseas pleanála páirt a bheith ann ag daltaí, 
tuismitheoirí, pobail áitiúla agus gníomhaireachtaí atá ag feidhmiú ar an leibhéal áitiúil.  Bítear ag súil 
go dtabharfaidh scoileanna pleananna gníomhaíochta chun cinn a dhíríonn ar na réimsí seo a leanas: 
tinreamh, coinneáil, dul chun cinn san oideachas, litearthacht agus uimhearthacht, gnóthachtáil i 
scrúduithe (i scoileanna dara leibhéal), páirtíocht tuismitheoirí agus páirtíocht an phobail, agus ceangal 
le gníomhaireachtaí seachtracha.  Ba cheart an dul chun cinn maidir leis na pleananna gníomhaíochta 
seo a chur i bhfeidhm a choinneáil faoi athbhreithniú agus iad a leasú de réir mar a thuigtear ón taithí 
gur gá sin.   
 
Rinne na seirbhísí tacaíochta teimpléad pleanála a thabhairt chun cinn a bhí cóirithe go sainiúil chun 
cuidiú le scoileanna DEIS plean gníomhaíochta trí bliana dá gcuid féin a chur le chéile. D'fhéadfadh 
scoileanna, trí na teimpléid sin a úsáid do phleananna gníomhaíochta, cur leis na modhanna níos 
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seanbhunaithe ina ndéantar pleanáil d'fhorbairt scoileanna.  Bhí príomhoidí, boird bhainistíochta agus 
bainistíocht in-scoile, a raibh de chúram orthu cheana féin ceannródaíocht a dhéanamh maidir leis an 
bpleanáil ina gcuid scoileanna, ceaptha cuidiú le cur i bhfeidhm na bpleananna gníomhaíochta DEIS.  
Bhí i gceist go gcuideodh an teimpléad pleanála a thug na seirbhísí taca chun cinn leis na scoileanna 
spriocanna ar leibhéal na scoile a lua faoi gach ceann de na réimsí béime aontaithe a dtagraítear dóibh 
mar théamaí na scéime DEIS sa tuarascáil seo. Bhí na spriocanna le haontú ag leibhéal na scoile ar 
fad agus gach duine den fhoireann á dtabhairt san áireamh ina dhiaidh sin de réir mar ba chuí ina gcuid 
pleanála féin don teagasc agus don fhoghlaim. 
 

1. MEASTÓIREACHT AR AN bPRÓISEAS PLEANÁLA I SCOILEANNA DEIS  
Sa bhliain 2010, rinne an Roinn Oideachais agus Scileanna measúnú ar na próisis don phleanáil 
gníomhaíochta bunaithe ar an scoil a bhí mar bhonn treise faoin tionscnamh chun Comhionannas 
Deiseanna a Sholáthar i Scoileanna (DEIS) i scoileanna bunscolaíochta agus iarbhunscolaíochta.  Ba é 
an cuspóir a bhí leis an measúnú: a mheas cé chomh mór agus a bhí na scoileanna ag tabhairt faoin 
bpróiseas pleanála agus ag cur pleananna gníomhaíochta le chéile; caighdeán na bpleananna 
gníomhaíochta a mheas; agus a fháil amach cé chomh mór agus a d'fhéadfadh na scoileanna a 
thabhairt le fios cén tionchar a bhí ó na pleananna gníomhaíochta ar an toradh foghlama ag na daltaí. 
Leagtar amach sa tuarascáil seo torthaí na meastóireachta sin i ndáil le hocht gcinn déag de 
scoileanna iarbhunscoile DEIS.  
 
Bhí ceaptha do na scoileanna, i ndáil leis na próisis phleanála, pleananna leantacha trí bliana a 
thabhairt chun cinn ina raibh tús áite á thabhairt do théamaí DEIS de réir an riachtanais ina leith sin ag 
an scoil. Is iad seo a leanas téamaí DEIS: tinreamh, coinneáil, dul chun cinn, gnóthachtáil i scrúduithe, 
litearthacht, uimhearthacht, páirtnéireacht le tuismitheoirí agus páirtnéireacht leis an bpobal. Mar gheall 
ar théamaí ag dul thar a chéile, tugadh dhá réimse isteach le chéile don mheasúnú seo, páirtnéireacht 
le tuismitheoirí agus páirtnéireacht leis an bpobal. Is do sheacht gcinn de théamaí DEIS a dhéanfar 
tagairt dá bhrí sin sa tuarascáil seo. San ábhar treorach a cuireadh ar fáil do na scoileanna, leagtar 
béim ar an ngá atá leis na gnéithe seo a leanas mar chuid den phróiseas pleanála: spriocanna a leagan 
síos; straitéisí agus bearta idirghabhála a leagan amach agus a chur i bhfeidhm d'fhonn na spriocanna 
sin a bhaint amach; agus athbhreithniú leanúnach ar a mhéid a bhí na spriocanna á mbaint amach. 

1.1 An Creatchóras Meastóireachta 
Díríodh leis an meastóireacht ar na próisis pleanála sna scoileanna i ndáil le gach ceann faoi leith de 
na téamaí DEIS seo a leanas:  
  

• Tinreamh 
• Coinneáil  
• Dul chun Cinn 
• Gnóthachtáil i Scrúduithe 
• Litearthacht  
• Uimhearthacht 
• Páirtnéireacht le tuismitheoirí agus daoine eile 

 
Rinneadh gach ceann de na téamaí sin thuas a scrúdú i ndáil le feabhas na gceithre gné seo a leanas 
den phróiseas pleanála:  
 

• Modhanna oibre maidir le spriocanna a leagan síos - sonraí bonn líne a thiomsú agus sonraí a 
chur faoi anailís san áireamh  

• Na straitéisí agus na bearta idirghabhála a cuireadh in úsáid chun na spriocanna a leagadh 
síos a bhaint amach nó chun cuspóirí eile a bhaineann le DEIS a thabhairt i gcrích 

• Na straitéisí agus na bearta idirghabhála sin a chur i bhfeidhm  
• An dul chun cinn a rinne an scoil i ndáil leis na spriocanna nó leis na haidhmeanna a bhí 

leagtha síos  
 
Bhain na cigirí leas as contanam cáilíochta ceithre phointe chun feabhas na bpróiseas pleanála ag na 
scoileanna i ndáil le gach ceann faoi leith de théamaí DEIS a mheas. Bhain leis sin ceann de na 
tuairiscí cáilíochta seo a leanas a lua le gach gné den phróiseas pleanála i gcomhthéacs gach téama 
faoi leith de théamaí DEIS:  
 

• Buanna suntasacha 
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• Níos mó den bhua ná den laige  
• Níos mó den laige ná den bhua 
• Laige suntasach 

 
Tugtar cur síos ar chineálacha na modhanna oibre dá dtagraíonn na tuairiscí thuasluaite in Aguisín 1, 
Tábla 1.  
 

1.2 An sampla scoileanna 
Roghnaíodh ar bhonn randamach ocht gcinn déag de scoileanna ar fud na tíre agus ar fud na n-
earnálacha oideachais.  Is ionann sin agus 8.91% de líon iomlán na scoileanna sa Chlár Tacaíochta 
Scoile (CTS) faoin bplean gníomhaíochta DEIS don uilechuimsitheacht oideachais. 

Cairt 1: An dáileadh ar earnálacha scoile faoin gclár tacaíochta   

 

Cairt 2: An dáileadh ar earnálacha scoile don mheastóireacht 

 
 

1.3 Na bearta meastóireachta 
Bhí triúr cigirí iarbhunscoile is fiche páirteach san obair mheastóireachta.  Meitheal lenar bhain beirt 
chigirí a rinne an mheastóireacht i ngach ceann den ocht scoil dhéag a roghnaíodh in imeacht aon 
tseachtain amháin i mí Deireadh Fómhair agus mí na Samhna 2010.  Cuireadh trí lá i leith bhearta 
meastóireachta sa scoil agus bailíodh sonraí a bhain le gnéithe éagsúla den phróiseas pleanála a 
théann le DEIS sa scoil sin le linn an ama sin. 
 
Bailíodh eolas ar na bealaí seo a leanas: 

• Foirm eolais faoin scoil  
• Agallamh leis an bpríomhoide 
• Cruinnithe le grúpaí fócais de thuismitheoirí agus de dhaoine eile a bhaineann le hábhar a 

bhfuil geall acu i gcúrsaí na scoile  
• Ceistiúchán do dhaltaí (an tríú bliain agus an cúigiú bliain) 
• Ceistiúchán do thuismitheoirí (an tríú bliain agus an cúigiú bliain) 
• Athbhreithniú ar cháipéisí 
• Breathnóireacht maidir le ceachtanna agus bearta idirghabhála  

Earnálacha Scoile faoin CTS

50, 25%

126, 62% 

26, 13% Earnáil Dheonach

VEC

CC

Scoileanna sa mheastóireacht de réir  earnála

6, 33%

10, 56%

2, 11%
Earnáil Dheonach

VEC
CC
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• Aiseolas don phríomhoide agus do ghrúpa ionadaíochta de chuid na foirne  
• Faisnéis a tiomsaíodh ó thaifid inmheánacha na scoile maidir le coinneáil agus tinreamh  
• Sonraí de chuid Choimisiún na Scrúduithe Stáit (CSC)  
• Sonraí de chuid an Bhoird Náisiúnta Leasa Oideachais (BNLO)  

 

1.4 Aiseolas 
Tar éis na sonraí a chur faoi anailís, d'ullmhaigh na cigirí dréacht de na príomhthorthaí i ndáil leis an 
gcaoi ar thug an scoil faoin bpróiseas pleanála.  Ar an gcúigiú lá den bheart meastóireachta, tugadh 
aiseolas ó bhéal agus pléadh na príomhbhuanna agus na réimsí a bhféadfaí forbairt a dhéanamh ina 
leith leis an bpríomhoide agus le líon áirithe múinteoirí i ngach ceann de na scoileanna.  Cuireadh, tráth 
níos faide anonn, dréacht de thuairisc i scríbhinn ar an mbeart meastóireachta chuig gach scoil.  Ag 
leanacht de na modhanna oibre a leagtar amach in Publication of School Inspection Reports (An 
Chigireacht 2006), iarradh ar gach scoil earráid ar bith maidir le fíricí sa dréacht de thaifead a chur in iúl 
don Chigireacht.  Seoladh na taifid i scríbhinn ina dhiaidh sin chuig gach ceann de na scoileanna 
d'fhonn freagra na scoile ina leith a fháil.  
 

1.5 Torthaí 
Bhí dhá ghné ag baint leis an meastóireacht ó thaobh cuspóra de.  Féachadh le haiseolas a chur ar fáil 
don scoil d'fhonn treisiú leis na gnéithe sin den chaoi ar thug an scoil faoi phróiseas pleanála DEIS a 
bhí le moladh agus treoir a chur ar fáil maidir leis na réimsí a bhféadfaí forbairt a dhéanamh ina leith.  
Féachadh chomh maith le faisnéis faoin bpróiseas pleanála sna hocht gcinn déag de scoileanna a 
thiomsú a bheadh mar lón eolais maidir leis an mbeartas i ndáil le DEIS san am atá le theacht.  
Cuireadh na sonraí a bailíodh faoi anailís agus leagtar torthaí na hanailíse sin amach sna caibidlí a 
leanas sa tuarascáil seo.  Tugtar cuntas i ngach caibidil ar na príomhréimsí bua agus ar na 
príomhréimsí laige sna próisis phleanála de réir mar a sonraíodh i ndáil le haon téama amháin a 
bhaineann le DEIS le linn na meastóireachta. 

2. TORTHAÍ FORIOMLÁNA: TINREAMH  
Is ar an mBord Náisiúnta Leasa Oideachais (BNLO) a leagtar an cúram maidir le cúrsaí tinrimh sna 
scoileanna agus déanann an Bord sin tuairisc a thabhairt ar an ábhar sin i ndáil le scoileanna na tíre ar 
fad agus is léir ón anailís is deireanaí a foilsíodh1 gur amhlaidh atá figiúirí níos airde i scoileanna DEIS 
maidir le hasláithreacht de gach cineál.  Tarlaíonn asláithreacht 20 lá i scoileanna DEIS ar timpeall is 
dhá oiread an ráta scoileanna nach mbaineann le DEIS.  Tá pátrún den chineál céanna le feiceáil i 
ndáil le daltaí a chaitheamh amach as an scoil nó a chur ar fionraí.  Bhí tuiscint iomlán ag na 
scoileanna iarbhunscolaíochta a ndearnadh meastóireacht ina leith ar an tábhacht atá le cúrsaí tinrimh.  
Fiú sa chás nach raibh spriocanna leagtha síos ina leith ag an scoil, tuairiscíodh go raibh mórthábhacht 
á leagan go leanúnach ar chúrsaí tinrimh.  Tá ról faoi leith i ndáil le cúrsaí tinrimh le cláir curaclaim 
áirithe, mar shampla an Teastas Sóisearach - Clár Scoile (TSCS) agus an Ardteistiméireacht 
Fheidhmeach (AT Fheidhmeach).  Déantar creidiúnas maidir le tinreamh a thabhairt do dhaltaí maidir 
leis an AT Fheidhmeach. 

 

2.1 Spriocanna a leagan síos maidir le tinreamh 
 
Torthaí: Tinreamh 
 
 

Spriocanna 
agus 
sonraí 

Bearta 
Straitéise 
agus 
Idirghabhála 

Cur i bhFeidhm 
agus Tionchar Dul chun Cinn 

Buanna 
44% (8) 67% (12) 44% (8) 39% (7) 

Scóip 
forbartha 56% (10) 33% (6) 56% (10) 61% (11) 

 

                                                 
1 Anailís ar Shonraí faoi Thinreamh Scoile i Scoileanna Bunscoile agus i Scoileanna Iarbhunscoile, 2006/7 agus 2007/8 
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Líon níos lú ná a leath na scoileanna (44%) a raibh buanna acu maidir le spriocanna a leagan síos 
chun feabhas a chur ar chúrsaí tinrimh.  Leagtar béim faoi leith ar chúrsaí tinrimh sna scoileanna sin 
agus bíonn na scoileanna críochnúil i mbun sonraí tinrimh a bhailiú, a chlárú agus a ríomh.  Déanann 
siad, mar shampla, taifid tinrimh mhaithe a choinneáil agus modhanna a thabhairt chun cinn chun 
sonraí a bhailiú de réir córais, agus cuirtear na sonraí faoi anailís d'fhonn straitéisí saindírithe a 
thabhairt chun cinn.  Tá roinnt scoileanna a théann i ngleic leis an gceist chomh mór agus go mbítear 
láneolasach faoina thábhachtaí atá sé spriocanna a leagan síos chun feabhas a chur ar chúrsaí tinrimh 
ach ní móide go mbeadh spriocanna sonracha intomhaiste leagtha síos ag na scoileanna sin, ní móide 
go mbeadh úsáid chruinn á baint as sonraí acu, nó ní móide go mbeadh sonraí á n-úsáid ar chor ar 
bith.  Tá léiriú ar an gcás le fáil ó na samplaí seo a leanas de bhuanna maidir le sonraí a bhailiú agus 
aontú ar spriocanna, de réir tuairiscí na gcigirí:  
 
 Bhain an scoil úsáid as na sonraí a bhí ar fáil chun cúrsaí tinrimh a áireamh mar réimse 

sonrach mórthábhachta a dteastaíonn feabhas agus forbairt ina leith.  Thángthas sa bhliain 
2009/10 leis an sprioc de thinreamh 90%. 
 
Tá na spriocanna intomhaiste réadúla seo bunaithe ar shonraí a eascraíonn ó chóras traiceála 
na scoile féin atá seanbhunaithe agus éifeachtach.  
 
Rinneadh anailís chomparáideach i ndáil le tinreamh na ngrúpaí bliana  
 
Tá roinnt spriocanna ceangailte go díreach le fadhbanna a sonraíodh 

 
I roinnt scoileanna, luaitear go gcuidíonn éifeachtúlacht an CCS agus an TBSP nó phleananna na 
rannóige treorach le spriocanna  maidir le feabhas a chur ar chúrsaí tinrimh a leagan síos.  
 
Tá scóip forbartha sa chuid is mó de na scoileanna (56%), i ndáil le spriocanna a leagan síos chun 
feabhas a chur ar chúrsaí tinrimh.  I  measc na bpointí laige a tugadh chun suntais, bhí easpa 
spriocanna a bhí sonrach intomhaiste, faillí maidir le díriú go sainiúil ar ghrúpaí áirithe, easpa maidir le 
sonraí bonnlíne cruinne a bheadh mar lón eolais agus spriocanna á leagan síos agus easpa anailíse.  
Ó tharla gur beag anailíse a dhéantar ar shonraí sna scoileanna seo, más anailís ar bith é, téann leidí 
tábhachtacha ó léargas.  Mar shampla, bhí scoil ann nár cheangail an ráta an-ard a bhain leis an scoil 
sin maidir le daltaí a chur ar fionraí leis an ráta íseal maidir le cúrsaí coinneála agus tinrimh agus níor 
tugadh san áireamh ar chor ar bith an tionchar a bheadh ag an ráta ard fionraíochta ar cheachtar den 
dá réimse.  Níor tugadh sa scoil sin faoi cheist na fionraíochta i gcuid ar bith den phleanáil DEIS.  

2.2 Bearta straitéise agus idirghabhála maidir le tinreamh 
Bhí straitéisí agus bearta idirghabhála ar bun chun an tinreamh a chothú sa chuid is mó de na 
scoileanna (67%) a bhí go maith nó go han-mhaith.  Bhí moladh ar na scoileanna ag na cigirí mar 
gheall ar chur chuige a bhí "de réir córais agus éifeachtúil" a bheith á leanúint agus mar gheall ar an 
éagsúlacht straitéisí agus bearta idirghabhála a bhí in úsáid chun an tinreamh a chothú. Ar na bearta a 
luadh go minic maidir lena n-éifeacht i ndáil le cúrsaí tinrimh, bhí teachtaireachtaí téacs chuig na 
tuismitheoirí agus an córas ePortal. Ar na straitéisí éifeachtúla eile a luadh, bhí cur chuige sainiúil i 
ndáil le daltaí faoi leith.  Tugadh pleananna tinrimh don dalta aonair chun cinn tríd an gClár 
Críochnaithe Scoile (CCS).  
 
Thug na Cigirí faoi deara go raibh córais traiceála agus monatóireachta tugtha chun cinn ag na 
scoileanna a bhain ráta maith nó an-mhaith amach agus gur minic a bhí duaiseanna in úsáid mar 
mhodh dreasachta i réimse an tinrimh.  Ina ainneoin sin, is cosúil ó fhreagraí na ndaltaí ar cheistiúcháin 
gurb é an beagán de na daltaí a fhaigheann duaiseanna dá sórt.  Tá fianaise ann go bhuil éifeacht leis 
an AT Fheidhmeach agus leis an TSCS maidir le feabhas a chur ar chúrsaí tinrimh.  Bhí cás amháin 
agus ainneoin gur gnás oibre mí-éifeachtach a bhí i bhfeidhm maidir leis an gcuid is mó de na gnéithe a 
bhaineann le cúrsaí tinrimh, b’ábhar suntais feidhm mhaith a bheith leis an dá chlár sin i ndáil le 
straitéisí faoi chúrsaí tinrimh.  Bhí clár an AT Fheidhmeach á chur ar fáil i sé cinn déag den ocht scoil 
déag, bhí beartaithe ag scoil eile é a thabhairt isteach agus bhíothas ag smaoineamh air sin a 
dhéanamh sa scoil eile.  Bhí an TSCS á chur ar fáil i seacht gcinn déag den ocht scoil déag.  Bhí i 
gceist a thabhairt isteach sa scoil eile i rith na bliana acadúla seo chugainn.  Cé go nglactar leis go 
bhfuil an-éifeacht leis, is minic an TSCS in úsáid i ndáil le grúpa faoi leith taobh istigh den scoil, iad siúd 
go hiondúil a bhfuil riachtanas speisialta oideachais (RSO) orthu. Táthar ag teacht ar thuiscint níos 
géire i roinnt scoileanna ar an tábhacht atá le beart idirghabhála a dhéanamh go luath sa chás agus iad 
ag tosú ar bheart a dhéanamh a luaithe a bhíonn drochphátrúin tinrimh ag teacht chun cinn ar dtús, mar 
shampla, sa chéad bhliain. Is cosúil go mbíonn tairbhe as straitéisí de leithéid clubanna bricfeasta a 
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eagraíonn CCS agus comhairliúchán le BNLO freisin i scoileanna áirithe. Tá a lán comhairle le baint ó 
thorthaí na meastóireachta gur chóir do na scoileanna aird a thabhairt ar na daltaí:  bhí scoil amháin 
inar éiríodh as an gclub bricfeasta ar an gcúis nach raibh éifeacht leis in arbh é tuairim 55% de na 
daltaí a ndearnadh suirbhéireacht orthu gur mhaith an beart é an club bricfeasta. Is follasach roinnt 
fianaise ar obair i gcomhar agus ar chur chuige na scoile uile i ndáil le straitéisí maidir le cúrsaí tinrimh 
mar a léirigh cigire amháin: 
 

Tugadh isteach straitéisí forbheartacha freisin chun tinreamh a chur chun cinn …ina measc 
comhairliúchán dlúth le hOifigeach Leas Oideachais na  scoile, clubanna bricfeasta agus 
clubanna lóine arna rith ag an CCS… 

 
Bhí scóip forbartha maidir le húsáid straitéisí agus beart idirghabhála i ndáil le cúrsaí tinrimh in aon trian 
(33%) de na scoileanna. Sa chás nach raibh ag éirí go maith le bearta idirghabhála nó nach raibh siad 
curtha ar bun ar bhonn daingean, baill foirne a bhí neamhéifeachtúil nó as láthair a luadh mar chúis le 
héirí as straitéisí, clubanna bricfeasta mar shampla, nó teip iad a thabhairt chun cinn.  In aon chás 
amháin, d'fhág córais logála agus traiceála nach raibh sách maith gur fíorbheagán beart idirghabhála a 
cuireadh ar bun.  Bhí scoil eile ina raibh an mínós oibre i ndáil leis an réimse sin ag teacht leis an 
leibhéal íseal tríd is tríd i ndáil le tabhairt faoin bpleanáil ar fud théamaí DEIS.  Bhí scoil ar bhain ráta 
ard asláithreachta léir ina glasáileadh na daltaí amach as an scoil le linn am lóin ionas go mb'éigean 
dóibh dul abhaile nó in áit éigin eile.  
 

2.3 An cur i bhfeidhm, an tionchar agus an dul chun cinn i ndáil le straitéisí maidir le cúrsaí 
tinrimh  
Bhí níos lú ná leath (44%) de na scoileanna ar luaigh na cigirí ráta maith nó an-mhaith leo maidir le 
straitéisí agus bearta idirghabhála a chur i bhfeidhm chun feabhas a chur ar chúrsaí tinrimh. Bhí seacht 
gcinn den ocht scoil déag (39%) a thuairiscigh go raibh feabhas ginearálta ar na rátaí tinrimh, cé nach 
dul chun cinn mór a bhí i gceist i roinnt cásanna acu sin. Tugadh tuairisc ar roinnt cásanna dul chun 
cinn.  Bhí scoil amháin inar leagadh amach sprioc de thinreamh 90% agus inar tugadh sin i gcrích.  Bhí 
scoil eile inar laghdaíodh de 20% ar mhéid na hasláithreachta.  Is beag an dul chun cinn atá déanta i 
gcuid mhaith cásanna i ndáil le hasláithreacht ainsealach (20+ lá) ainneoin modhanna maithe traiceála 
agus monatóireachta a bheith ar fáil agus réimse leathan de bhearta idirghabhála.  I gceann de na 
scoileanna is mó a raibh éifeacht leis an mbeartaíocht inti, bhí feabhas ar chúrsaí tinrimh go ginearálta 
ach ní raibh aon dul chun cinn déanta maidir leis an ngrúpa is mó a raibh deacracht leo.  
 
Is mó éifeacht a bhíonn le cur i bhfeidhm na mbeart idirghabhála chun feabhas a chur ar chúrsaí tinrimh 
nuair a bhíonn baint ag foireann uile na scoile leis an iarracht.  Sna scoileanna a raibh gnás oibre 
éifeachtúil iontu, mar shampla, bhí ról de chineál éigin ag na múinteoirí ar fad sa traiceáil agus sa 
mhonatóireacht ar chúrsaí tinrimh ó lá go lá, ina múinteoirí ábhair nó ina dteagascóirí dóibh.  Measadh 
tábhacht leis an ról atá ag an lucht bainistíochta sa scoil: chuidigh an ceann bliana, an sealbhóir poist 
atá ag feidhmiú ina oifigeach tinrimh agus lucht foirne CCS atá ag obair ina monatóirí tinrimh araon le 
straitéisí chun feabhas a chur ar chúrsaí tinrimh a chur i bhfeidhm.  Tá cur chuige comhordaithe lena 
mbaineann réimse gníomhaireachtaí ina chomhartha suntasach ar dhea-thoradh chomh maith, mar 
sampla,an BNLO, CCS agus TBSP. Is léiriú na tuairimí seo a leanas ó chigirí ar an ngnás oibre 
tairbheach:  
 

Bailíodh fianaise le linn na meastóireachta ar pháirt a bheith ag an bhfoireann ar fad san obair 
chun cur leis na rátaí tinrimh.  
 
Tá rólanna tábhachtacha ag an gcomhordaitheoir TBSP agus ag an gcomhordaitheoir CCS. 
 
..bhí liosta curtha le chéile ar ar sonraíodh na daltaí a raibh drochphátrún tinrimh ag baint leo 
agus eagraíodh cruinnithe in aghaidh na míosa leis an oifigeach leas oideachais chun 
monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn agus chun daltaí eile a thabhairt chun suntais a 
mbeadh drochphátrún tinrimh ag teacht chun cinn  ina leith.  

 
Bhí beagán os cionn leath (56%) na scoileanna a raibh straitéisí a chur i bhfeidhm agus an dul chun 
cinn a mheas (61%) ina phointe laige ina leith maidir le feabhas a chur ar chúrsaí tinrimh. Bhí ceithre 
cinn de scoileanna (22%), inar fhág easpa sonraí nach bhféadfaí dul chun cinn nó a mhalairt a 
dheimhniú. I dtrí cinn de na scoileanna, is ar gcúl a chuaigh an tinreamh maidir leis an ngrúpa daltaí is 
géire a mbíonn deacracht leo.  Bhí méadú faoi dhó tagtha i scoil amháin ar an ráta maidir le 
hasláithreacht ainsealach agus é i gceist le idir 55% agus 60% de dhaltaí na scoile.  Thug na cigirí chun 
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suntais maidir le dhá cheann de na scoileanna sin go raibh drochghnás oibre ar bun iontu i ndáil leis an 
mbainistíocht ar dhaltaí.  I roinnt cásanna, tharla teip straitéisí oiriúnacha a roghnú ar bhealach 
slánchóirithe agus iad sin a chur i bhfeidhm go leanúnach.  Dá bharr sin níorbh ann do ráta dul chun 
cinn.  Mar shampla, ainneoin teastais tinrimh á dtabhairt ag scoil mar dhuais maidir le pátrún maith 
tinrimh: 
 
 ní raibh an gnás sin á leanacht ar fud na scoile agus ní raibh sé mar chuid de réimse straitéisí 

agus beart idirghabhála d'fhonn feabhas a chur ar chúrsaí tinrimh. 
 
Luadh lucht foirne a bheith ar iarraidh mar chúis amháin ar tharla teip straitéisí nua saindírithe a chur i 
bhfeidhm.  Luadh cúiseanna logánta freisin ar tharla teip straitéisí a chur i bhfeidhm, mar shampla, 
d'fhág obair thógála gur éiríodh as na clubanna bricfeasta agus na clubanna obair bhaile i scoil amháin 
a rith.  Sna cásanna a raibh an dul chun cinn lag, ní raibh na spriocanna sách sonrach nó ní raibh siad 
dírithe ar ghrúpaí faoi leith.  Ba ghnách díriú orthu siúd a raibh drochphátrún tinrimh go hainsealach acu 
mar ghrúpa aonchineálach iontu féin gan aon anailís a dhéanamh ar riachtanais fhoghrúpaí faoi leith 
taobh istigh den ghrúpa.  Tá léargas ar na tuairimí ó na cigirí ón méid seo a leanas: 
 

Tá tionchar is intomhaiste ag na bearta idirghabhála sin thuas agus dul chun cinn á dhéanamh 
dá mbarr maidir le laghdú ar fud na scoile ar fad ar líon na laethanta a mbítear as láthair. Ina 
ainneoin sin, ta an sciar sin de na daltaí a bhíonn fiche lá nó níos faide ná sin as láthair an-ard i 
gcónaí. 
 
Tháinig ísliú ar an ráta foriomlán asláithreachta ó 24% sa bhliain 2007/8 go dtí 19% sa bhliain 
2008/9 agus 21% sa bhliain 2009/10… … … réimse 58%-66% de na daltaí a chailleann níos 
mó ná 20 lá in aghaidh na bliana. 
 

2.4 Tuairimí na dTuismitheoirí agus na nDaltaí maidir le Tinreamh 
Iarradh tuairimí na ndaltaí agus a gcuid tuismitheoirí trí cheistiúcháin.  Bhí mórlach beag de na daltaí 
(51.4%) a luaigh gur maith leo teacht ar scoil ach bhí sciar níos mó dá gcuid tuismitheoirí (71.65%) a 
thug le tuiscint gur thaitnigh leis na leanaí a theacht ar scoil.  Bhí 17.5% ina dhiaidh sin féin a dúirt go 
gcailleann siad cuid mhór laethanta agus luaigh 54.1% go bhfanann siad ón scoil uaireanta ar 
chúiseanna seachas breoiteacht.  Ba chóir do na scoileanna cíoradh a dhéanamh ar na cúiseanna le 
hasláithreacht den chineál sin d'fhonn deimhniú má tá baint aige le gnéithe áirithe de ghnás na scoile, i 
ndáil le fionraíocht mar shampla.  Bhí na tuismitheoirí ag teacht a bheag nó a mhór leis na daltaí, á lua i 
98.4% de na cásanna gur fhreastail a gcuid leanaí an scoil an chuid is mó de na laethanta ach gur 
chaill a gcuid leanaí cuid mhór laethanta i rith na scoilbhliana roimhe sin i 15.9% de na cásanna. 
D'fhéadfadh an mhíréir bheag sin a bheith ina chomhartha ar na tuismitheoirí a bheith aineolach i roinnt 
bheag cásanna ar a gcuid leanaí a bheith as láthair.  
 
Tá teastais agus duaiseanna a thabhairt i ndáil le tinreamh ina straitéis a chuirtear in úsáid go coitianta 
sna scoileanna.  Ina ainneoin sin, cé gur luaigh 48.6% de na daltaí go bhfaigheann daltaí in aon rang 
leo duaiseanna den chineál sin, dúirt 64% nár bronnadh ceann orthu féin riamh ó thosaigh siad ag 
freastal na scoile.  Luaigh 59.9% de na tuismitheoirí go dtugann an scoil amach duaiseanna mar gheall 
ar chúrsaí tinrimh ach dúirt 24.5% nach ndéanann an scoil a leithéid agus bhí 15.5% nárbh eol dóibh an 
ndéanann nó nach ndéanann. Tharlódh nach sásaíonn mionlach suntasach de na daltaí na critéir a 
théann le duaiseanna scoile a fháil mar gheall ar chúrsaí tinrimh. D'fhéadfadh ina dhiaidh sin féin go 
bhfuil gá le hathbhreithniú a dhéanamh ar na critéir a úsáidtear i roinnt de na scoileanna.  Cuirtear bonn 
treise leis sin faoin lón comhairle ón mbeart meastóireachta nach mbíonn straitéisí sách saindírithe 
agus is ábhar díomá a laghad dul chun cinn a rinneadh i roinnt cásanna.  Tá líon mór tuismitheoirí a 
luann go dtagann an scoil i gcaidreamh leo sa chás go gcailleann leanbh dá gcuid lá scoile (83.9%) 
agus is léiriú maith sin ar an dícheall atá á dhéanamh sna scoileanna maidir le straitéisí monatóireachta 
ar chúrsaí tinrimh a thabhairt chun cinn.  

2.5 Conclúid 
Tríd is tríd, tá an cás maidir le pleanáil d'fhonn feabhas ar chúrsaí tinrimh i scoileanna DEIS idir 
eatarthu go fóill.  Tá níos lú ná a leath ag tosú amach ar chur chuige sainiúil i ndáil le sonraí a bhailiú 
agus a chur faoi anailís agus spriocanna a leagan síos maidir le cúrsaí tinrimh.  Tá an scéal níos fearr i 
ndáil le straitéisí agus bearta idirghabhála: tuairiscítear straitéisí den éifeacht ar bun sa chuid is mó de 
na scoileanna. Tá tábhacht le cultúr na scoile.  Glacann na scoileanna éifeachtúla cur chuige na scoile 
uile chucu féin agus déantar cuid dhílis den obair de réimse beart éagsúil. D'fhéadfadh ina dhiaidh sin 
féin gá le hathbhreithniú ar chuid acu.  B’ábhar suntais an nós oibre ba lú éifeacht mar a raibh laige ó 
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thaobh eolais, mar a raibh sainaimsiú in easnamh nó róghinearálta agus sna scoileanna nach raibh aon 
tsoiléire maidir leis an gcúram agus an dualgas i leith an dul chun cinn.  Tá scóip forbartha ann sa chuid 
is mó de na scoileanna maidir leis an dul chun cinn a mheas.  Is léir go bhfuil gá díriú ar ghrúpaí áirithe 
daltaí ar cosúil iad drogallach maidir leis na hiarrachtaí atá á ndéanamh faoi láthair.  Cé go nglactar leis 
gur féidir le nithe taobh amuigh den scoil tionchar a imirt ar an scéal, ní mór do na scoileanna cur chuig 
an gcúram ar bhealach straitéiseach saindírithe agus bíonn barrthábhacht le hidirghabháil a dhéanamh 
chomh luath agus is féidir.  Ní mór do na scoileanna, chomh fada agus a bhaineann le cúrsaí tinrimh 
agus le cúrsaí coinneála araon, athbhreithniú a dhéanamh ar na nósanna oibre maidir le fionraíocht. 
 

3 TORTHAÍ FORIOMLÁNA: COINNEÁIL 
Tá ráta na hÉireann maidir le daltaí a choinneáil go dtí an Ardteistiméireacht ard go maith nuair a 
dhéantar comparáid go hidirnáisiúnta.  Is ábhar mór dóchais gur cosúil ar na figiúirí a foilsíodh le 
deireanaí faoi na rátaí náisiúnta coinneála go bhfuil feabhas ag teacht ar an gcás sna scoileanna DEIS 
ach tá bearna suntasach i gcónaí idir na scoileanna a bhaineann le DEIS agus na scoileanna nach 
mbaineann: 
 

Tháinig ardú de cúig phointe céatadáin ar an ráta coinneála go dtí an Ardteistiméireacht i 
scoileanna DEIS ó 68.2% go dtí 73.2% idir an bhliain 2001 agus an bhliain 2004 agus tháinig 
ardú ó 85.0% go dtí 87.4% ar an ráta coinneála i scoileanna nach mbaineann le DEIS i rith na 
tréimhse céanna.2 
 

Is í an aois ag a dtagann deireadh le hoideachas éigeantach in Éirinn sé bliana déag.  Bíonn 
scoileanna lán tuisceanach ar an gcéad dul síos maidir le daltaí a choinneáil suas go dtí go  mbíonn an 
tréimhse éigeantach curtha isteach.  Anuas air sin, agus i bhfianaise a thábhachtaí a bhíonn sé 
leanacht leis an oideachas, molann na scoileanna freisin d'oiread daltaí agus is féidir coinneáil leis an 
oideachas lánaimseartha go dtí go gcríochnaítear ceann den trí chlár Ardteistiméireachta, an 
Ardteistiméireacht Bhunaithe (AT), an AT Fheidhmeach agus Gairmchlár na hArdteistiméireachta 
(GCAT). Trí na cláir curaclaim agus na cláir treorach atá leagtha amach sna scoileanna, spreagtar na 
daltaí chomh maith le leanúint ar aghaidh tar éis na hArdteistiméireachta agus tabhairt faoin 
mbreisoideachas agus cúrsaí tríú leibhéal.  Is é atá d'aidhm leis an gClár Críochnaithe Scoile (CCS) 
tionchar an bhuntáiste a imirt ar leibhéil coinneála daltaí agus bhí teacht ag na scoileanna ar fad a 
bhain leis an mbeart meastóireachta seo ar an gclár sin.  Ina ainneoin sin, bhí cur isteach ag baill foirne 
a bheith as láthair, nó gan iad ar fáil ach ar bhonn páirtaimseartha amháin, ar roinnt de na scoileanna. 
 
Torthaí: Coinneáil 
 

 
Spriocanna 

agus 
sonraí 

Bearta 
Straitéise 

agus 
Idirghabhála 

Cur i bhFeidhm 
agus Tionchar Dul chun Cinn 

Buanna 
 56% (10) 72% (13) 61% (11) 50% (9) 

Scóip 
forbartha 44% (8) 28% (5) 39% (7) 50% (9) 

3.1 Spriocanna a leagan síos maidir le coinneáil 
Cuireadh ráta maith nó an-mhaith i leith an chuid is mó (56%) de na scoileanna maidir le leas a bhaint 
as sonraí agus spriocanna a leagan síos.  Tá de thuiscint le baint as sin go bhfuil cuid mhaith 
scoileanna ag caitheamh roinnt mhaith díchill le daltaí a spreagadh chun fanacht ar scoil.  Luann na 
cigirí a éifeachtúil agus atá an CCS agus TBSP maidir le cúrsaí coinneála agus tinrimh araon mar 
thosca leis na scoileanna cruthú go maith sna réimsí sin; tagraíonn na cigirí mar shampla don phlean 
maidir le cúrsaí coinneála faoin CCS.  I roinnt scoileanna, tugtar spriocanna chun cinn i gcomhairle le 
grúpa forleathan daoine agus, i roinnt cásanna, bíonn obair i gcomhar leis na tuismitheoirí san áireamh 
leis sin.  Bíonn baint ag bailiú éifeachtúil ar shonraí agus úsáid éifeachtúil as na sonraí céanna leis na 
réimsí ar fad.  Luann na cigirí samplaí den nós imeachta éifeachtúil oibre i gcás inar thug an scoil 
spriocanna chun cinn a bhí soiléir, indéanta, intomhaiste agus tráth ama luaite leo:  
 

                                                 
2 Rátaí Coinneála Daltaí i Scoileanna Dara Leibhéal, Bealtaine 2011, An Roinn Oideachais agus Scileanna.  
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… bíonn na spriocanna a shonraítear, lena mbaineann na daltaí ar fad atá ag críochnú shraith 
na sóisear agus ag aistriú go dtí sraith na sinsear, agus ag leanacht na sraithe sin go ceann 
cúrsa, intomhaiste agus teorainn ama luaite leo. 

 
Bhí scóip, ina dhiaidh sin féin, don fhorbairt in 44% de na scoileanna. Bhí roinnt de na scoileanna sin 
nár thug go hiomlán faoi spriocanna a leagan síos ná faoin anailís agus is beag a bhí á dhéanamh 
maidir le sonraí a choinneáil nó iad a choinneáil bord ar bhord leis an aimsir. Thug cigirí faoi deara go 
raibh roinnt cásanna ann nach raibh spriocanna ar bith leagtha síos ag na scoileanna agus go raibh 
scoileanna eile a raibh na spriocanna a leagadh síos iontu róleathan.  

 
Is ríbheagán sonraí a bhí ar fáil.  Níor thug an scoil chun suntais go bhfágann buíon an-mhór 
an scoil i rith shraith na sinsear.   

 
Tá roinnt scoileanna ann ina leagtar síos spriocanna neamhréadúla agus i gcás amháin bhí an lucht 
bainistíochta ag leagan síos spriocanna gan a gcur i gcead gheallsealbhóirí eile de chuid na scoile. 
D'fhéadfadh go bhfuil neamhaird á dhéanamh ag scoileanna de chomharthaí: mar shampla, luaigh 
cigire i ndáil le scoil a bhfuil ráta fágála an-ard inti tar éis an Teastais Shóisearaigh: 
 

Níor thug an scoil riamh faoin gceist seo agus níl aon straitéis faoi leith ar bun chun déileáil leo 
sin i sraith na sinsear atá ag fágáil na scoile go luath.  
 

I roinnt de na scoileanna, ní raibh na sonraí a tiomsaíodh ar chaighdeán ró-ard agus ní fhéadfaí díriú 
isteach mar ba chuí ar spriocghrúpaí dá bharr sin.  Ní raibh sonraí ar bith, mar shampla, faoi chúrsaí 
coinneála a bhí bunaithe ar an inscne.  Bhí líon beag scoileanna ann ina raibh an ráta coinneála maidir 
le cailíní go dona, rud a théann in aghaidh na ngnáthphátrún3, agus ní rabhthas ag dul i ngleic leis sin 
go sonrach.  
 

3.2 Bearta straitéise agus idirghabhála maidir le coinneáil 
Luadh ráta maith nó an-mhaith le mórchuid na scoileanna (72%) i ndáil le straitéisí agus bearta 
idirghabhála a bhí ar bun iontu d'fhonn feabhas a chur ar chúrsaí coinneála.  I measc na mbeart 
éifeachtúil a shonraigh na cigirí, bhí siad seo a leanas: cláir maidir le cúram tréadach, cláir maidir le 
rochtain don tríú leibhéal, bearta idirghabhála agus tacaíochta i ndáil le múinteoireacht, rannóg 
treorach, cóitseáil i scileanna saoil, meantóireacht, comhairleoireacht, tionscnaimh maidir leis an TBSP 
agus an CCS, agus cláir ionduchtaithe agus aistriúcháin ag poinntí cinniúnacha maidir le haistriú idir 
scoileanna agus sraitheanna.  Bhí réimse acmhainní agus modhanna múinteoireachta ar measadh 
tionchar a bheith acu ar réimsí maidir le cúrsaí coinneála agus dul chun cinn. Measadh go raibh díol 
suntais i gceangal dea-fhorbartha le bunscoileanna friothálacha, ar mhinic iad ceangailte le cláir 
ionduchtúcháin, agus le cláir faoi leith, mar shampla an AT Fheidhmeach, GCAT, TSCS. Bhí roinnt de 
na straitéisí maidir le cúrsaí coinneála a bhíonn dírithe ar na daltaí is mó atá i mbaol, mar shampla 
clubanna bricfeasta, clubanna obair baile agus imeachtaí tar éis na scoile a ndéanann an CCS an 
bhainistíocht ina leith.  Bhí beartaíocht eile, mar shampla cluichí, ceol, damhsa agus amharclannaíocht 
ar rannóga ábhair nó múinteoirí faoi leith a d'eagraigh iad.  Is fiú aird a tharraingt ar ról na múinteoirí 
sna scoileanna agus bhí sin ina dhíol suntais maidir le scoil amháin lena mbaineann rátaí coinneála 
maithe: 
 
 Tá an caidreamh breá idir na múinteoirí agus na daltaí ar na tosca a bhaineann le daltaí a 

spreagadh chun fanacht ar scoil.  
 
Bhí scóip ann d'fhorbairt maidir le straitéisí chun feabhas a chur ar chúrsaí coinneála in 29% de na 
scoileanna. I roinnt de na scoileanna sin, ní raibh leas maith á bhaint as gníomhartha is féidir a chur ar 
fáil mar bhonn taca roimh chúrsaí coinneála, nó ní raibh úsáid ar bith á baint astu, mar atá le tuiscint ón 
gcomhairle seo a leanas:  
 

B'fhiú don scoil freisin an tairbhe is mó a d'fhéadfaí a bhaint as club bricfeasta a thabhairt faoi 
mheas. D'fhéadfaí ansin súil a choinneáil ar an tionchar a bheadh ag a leithéid a thabhairt ar 

                                                 
3 “Tá bearna (4.1%) idir an dá inscne i gcónaí ar an leibhéal náisiúnta maidir le buíon na mbuachaillí agus buíon na gcailíní.  
B'ionann an ráta neamhleasaithe maidir le coinneáil go dtí an Ardteistiméireacht i gcás bhuachaillí i mbuíon na bliana 2004 agus 
82.4%, i gcomórtas le ráta 86.5% i gcás na gcailíní. Tá an bhearna idir an dá inscne i bhfad níos cúinge ná mar a bhíodh i 
mblianta a chuaigh roimhe seo.” Rátaí Coinneála Daltaí i Scoileanna Dara Leibhéal, Bealtaine 2011, An Roinn Oideachais agus 
Scileanna.  
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ais arís ó thaobh bheith in am agus cúrsaí tinrimh chomh maith le buntáistí eile, agus anailís a 
dhéanamh orthu le himeacht aimsire.  

 
Rinneadh uaireanta straitéisí maidir le cúrsaí coinneála agus straitéisí maidir le dul chun cinn a chóiriú 
lena chéile. I gcásanna áirithe, luaigh na cigirí go raibh leibhéal íseal ag baint le páirt a ghlacadh sna 
himeachtaí tar éis scoile a bhí breathnaithe acu.  Luadh chomh maith nach raibh na scoileanna ag 
bailiú sonraí mar ghnáthchuid den obair ar an leibhéal rannpháirtíochta.  Bhí tionchar ag tosca 
seachtracha freisin ar chúrsaí coinneála.  Bhí scoil amháin inar luadh iomaíocht le hÓgtheagmháil agus 
"seic gach seachtain" ar cheann de na cúiseanna a bhí ag daltaí leis an scoil a fhágáil tar éis an TSCS 
a chríochnú.  Ní mór an ceangal idir Ógtheagmháil agus scoileanna a scrúdú.  

3.3 An cur i bhfeidhm, an tionchar agus an dul chun cinn i ndáil le straitéisí maidir le coinneáil 
Cuireadh ráta maith nó an-mhaith i leith mhórchuid (61%) na scoileanna maidir le straitéisí a chur i 
bhfeidhm agus dul chun cinn a dhéanamh (50%) maidir le feabhas ar chúrsaí coinneála.  Chomh maith 
leis an bhfoireann teagaisc agus le meitheal tréadchúraim na scoile, bhí baint thábhachtach ag an lucht 
foirne a bhaineann le scéimeanna de leithéid an TBSP, CCS agus na Seirbhíse Náisiúnta Tacaíochta 
Iompraíochta (SNTI) le straitéisí éifeachtúla a chur i bhfeidhm. Ar chuid de na dea-ghnáis oibre a 
tugadh faoi deara bhí rólanna soiléir sainiúla a leagan ar dhaoine faoi leith.  Bhí bua faoi leith ag baint 
sna scoileanna ab fhearr leis an gcumas tabhairt faoi athbhreithniú machnamhach leanúnach: le húsáid 
éifeachtúil as sonraí, le hiniúchadh ar an ní nach raibh ag éirí leis agus le beart coigeartaithe a 
dhéanamh  ina leith.  Is léiriú na tuairimí seo a leanas ó na cigirí ar chuid de na dea-ghnáis oibre:   
 

Léirigh scrúdú a dhéanamh ar na sonraí a bhí ar fáil do na cigirí gur éirigh leis an scoil a cuid 
daltaí a choinneáil go dtí go ndéantar a Ardteistiméireacht agus cruthaítear go maith i 
gcomórtas leis an meán náisiúnta.  

    
Tá dul chun cinn an-fhiúntach déanta agus tá bearta idirghabhála ar bun a bhfuil tairbhe mhór 
leo. Déanann na comhordaitheoirí lena mbaineann monatóireacht ghéar ar shonraí agus 
pléitear torthaí na beartaíochta ag cruinnithe.  Is iad na réimsí suntasacha feabhais i ndáil leis 
an scoil seo i gcomhthéacs DEIS an chéim ar aghaidh go leanúnach maidir le cúrsaí coinneála, 
litearthacht, gnóthachtáil i scrúduithe, dul ar aghaidh go dtí cúrsaí breisoideachais agus 
ardoideachais agus feabhas ó thaobh na páirtnéireachta le tuismitheoirí. 
 
Rinneadh an tionchar [a bhí ag na straitéisí coinneála] a mheas: bhí feabhas suntasach tagtha; 
rinneadh anailís ar athraitheachas nó ar chéim ar gcúl maidir le cúrsaí coinneála d'fhonn na 
cúiseanna leis sin a shonrú ionas go bhféadfaí beart coigeartaithe a dhéanamh ina aghaidh dá 
mb'fhéidir agus dá mba den phraiticiúlacht é.  
 

Bhí scóip ann forbairt a dhéanamh maidir le straitéisí a chur i bhfeidhm i gcás níos lú ná leath (39%) na 
scoileanna agus bhí an dul chun cinn ina phointe laige ina leath.  Ó tharla gur beag anailíse a chuirtear 
ar shonraí, má chuirtear anailís ar bith, is féidir le leidí tábhachta dul amú ar na scoileanna.  Mar 
shampla, bhí scoil nár cheangail an ráta an-ard fionraíochta sa scoil le ráta íseal maidir le cúrsaí 
coinneála agus tinrimh agus nár thug san áireamh an tionchar a bheadh ag an ráta ard fionraíochta ar 
cheachtar den dá ghné sin.  Ní dheachthas i ngleic leis an gceist i gcuid ar bith den phleanáil maidir le 
DEIS.  Bhí scoil eile ina raibh deacracht luach cainníochta  a chur i leith an dul chun cinn, inar luaigh 
97% de na daltaí a d'fhreagair an ceistiúchán gur mhaith leo an AT a chríochnú.  Luaitear sna tuairimí 
seo a leanas ó na cigirí samplaí de chásanna ina raibh laige maidir leis an dul chun cinn a mheas agus 
a thomhais agus easpa ceannaireachta nó easpa ó thaobh glacadh leis an gcúram an dul chun cinn a 
mheas: 
 

Tá de chonstaic roimh thionchar na mbeart idirghabhála seo agus bhearta eile maidir le 
feabhas ó thaobh cúrsaí coinneála a mheas nach bhfuil sonraí iontaofa ar fáil.  
 
Ní léir mórán traiceála ar bun ar dhul chun cinn i ndáil leis na bunspriocanna faoi DEIS agus ní 
léir cén duine ar a bhfuil an cúram foriomlán ina leith sin sa scoil. 
 

3.4 Tuairimí na dTuismitheoirí agus na nDaltaí maidir le Cúrsaí Coinneála 
Tá léargas le fáil ar roinnt ceisteanna ó na tuairimí a thug daltaí agus a gcuid tuismitheoirí faoi na 
straitéisí maidir le cúrsaí coinneála mar fhreagra ar cheisteanna suirbhéireachta.  Mar shampla, is é 
tuairim 72.2% de na daltaí gur maith an smaoineamh club bricfeasta ach níl  ach 18.4% acu a 
fhreastalaíonn ceann.  D'fhéadfadh gurb é is brí leis sin nach bhfuil beart dá leithéid ar siúl sa scoil, nó 
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nach mbaineann ach aon ghrúpa beag amháin (a ndírítear go sainiúil orthu go hiondúil) leas as. 
D'fhéadfadh chomh maith, mar a tuairiscíodh i gcás amháin, go gcuirtear smailcbhia ar fáil do dhaltaí 
uile na scoile agus go ndéantar iad a roinnt amach ag am sos na maidne.  Ba cheart nós den chineál 
sin a thabhairt faoi athbhreithniú d'fhonn an cuspóir a bheadh leis maidir le feabhas ar chúrsaí tinrimh 
nó ar chúrsaí coinneála a dheimhniú.  Nuair a fiafraíodh de na daltaí an dtaitníonn leo freastal ar 
chlubanna tar éis na scoile agus ar imeachtaí de leithéid imeachtaí spóirt, a chuirtear ar fáil d'fhonn 
daltaí a spreagadh chun fanacht ar scoil, luaigh mórlach beag (53.2%) go dtaitníonn agus bhí mionlach 
mór (42%) nach dtaitníonn nó nach eol dóibh (4.8%).  Thug an chuid is mó de na tuismitheoirí a 
ndearnadh suirbhéireacht ina leith le fios nach bhfreastalaíonn a gcuid leanbh na himeachtaí sin 
(66.5%).  Níl sin ag teacht leis na figiúirí náisiúnta ón uair a luaigh 26.5% de na tuismitheoirí a 
ndearnadh suirbhéireacht ina leith le linn na Meastóireachta ar an Scoil Uile – Bainistíocht, 
Ceannaireacht agus Foghlaim (MSU-BCF) nach raibh páirt á ghlacadh ag a gcuid leanaí i réimse 
leathan gníomhaíochta seach-churaclaim.4 Ba léir ó bhreathnú le linn na meastóireachta gur 
fíorbheagán gníomhaíochta a chuirtear ar fáil agus go bhfuil leibhéal íseal ag baint le páirt a ghlacadh 
in imeachtaí tar éis na scoile i roinnt de scoileanna DEIS.  Níorbh léir go raibh sonraí á mbailiú ina leith 
sin mar ghnáthchuid den obair.  Ba cheart scrúdú níos géire a dhéanamh sna scoileanna ar na 
ceisteanna seo d'fhonn pátrúin páirtíochta a thabhairt chun suntais agus daltaí a spreagadh chun páirt 
a ghlacadh i gcláir seach-churaclaim. 

3.5 Conclúid 
Mar a chéile leis na téamaí ar fad i ndáil le DEIS, is réimsí an tiomsú sonraí ó fhoinsí éagsúla agus 
meas an dul chun cinn i ndáil le cúrsaí coinneála a bhfuil forbairt le déanamh ina leith ach tá na bearta 
straitéise agus idirghabhála chun feabhas a chur ar chúrsaí coinneála sonraithe tríd is tríd faoin tráth 
seo.  Ní thiomsaítear sonraí saindealaithe maidir le hinscne agus d’fhéadfadh sé go mbeadh tionchar 
míbhuntáiste uaidh sin i gcásanna áirithe.  Is minic maidir leis na scoileanna is fearr a n-éiríonn leo 
feabhas a chur ar chúrsaí coinneála go ndéantar beartaíocht eagraíochtaí agus ghníomhaireachtaí 
éagsúla a thabhairt le chéile, go mbíonn clár maith treorach ar bun agus modhanna sárcheaptha 
cumarsáide in úsáid leis na tuismitheoirí.  D'fhonn feabhas a chur ar bhearta idirghabhála, ba chóir do 
na scoileanna tuairimí na ndaltaí agus na dtuismitheoirí a fháil faoi, cuirtear i gcás, an ról a bheadh ag 
clubanna bricfeasta agus gníomhartha eile chun cinntiú gur orthu siúd is mó atá ina gcall a dhírítear an 
idirghabháil agus na bearta straitéise.  D'fhéadfaí leas níos mó a bhaint as gníomhaíocht taobh amuigh 
den churaclam roimh am scoile, i rith am lóin agus tar éis na scoile.  Ba cheart an ceangal idir 
scoileanna agus Ógtheagmháil a scrúdú ar mhaithe le cúrsaí coinneála. 

4. TORTHAÍ FORIOMLÁNA: DUL CHUN CINN 
Chun críche na meastóireachta seo, is é a bhaineann leis an dul chun cinn an oiread a théann daltaí ar 
aghaidh ón mbunscoil go dtí an scoil iarbhunscolaíochta, ó shraith na sóisear go dtí sraith na sinsear 
agus ó shraith na sinsear go dtí cúrsaí breisoideachais agus ardoideachais.  Baineann gach aistriú acu 
sin le hobair na scoileanna iarbhunscolaíochta.  Téann mórchuid mhór na ndaltaí ar aghaidh ón 
mbunscoil go dtí na scoileanna iarbhunscolaíochta.  Ina ainneoin sin, tá an ráta coinneála maidir le 
daltaí aistriú ó shraith na sóisear go dtí sraith na sinsear níos ísle i scoileanna DEIS ná i scoileanna eile 
agus ní leanann oiread daltaí sna scoileanna DEIS go ceann cúrsa na hArdteistiméireachta.  
 
Torthaí: Dul chun Cinn 
 

 
Spriocanna 

agus 
sonraí 

Bearta 
Straitéise 

agus 
Idirghabhála 

Cur i bhFeidhm 
agus Tionchar Dul chun Cinn 

Buanna 
 39% (7) 67% (12) 50% (9) 50% (9) 

Scóip  
forbartha 61% (11) 33% (6) 50% (9) 50% (9) 

 

                                                 
4 Tá an figiúr seo bunaithe ar na sonraí comhthiomsaithe maidir le tuismitheoirí a bhaineann le 1,943 tuismitheoir i sé cinn déag 
de scoileanna a ndearnadh suirbhéireacht orthu le linn meastóireacht MSU-BCF a rinneadh ar fud na tíre idir mí Meán Fómhair 
agus mí na Nollag 2010, an tréimhse ar tharla na bearta meastóireachta DEIS lena linn.  
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4.1 Spriocanna a leagan síos maidir le dul chun cinn 
Bhí níos lú ná leath na scoileanna (39%) a raibh spriocanna maithe nó an-mhaith leagtha síos acu 
d'fhonn an dul chun cinn go dtí an t-oideachas tríú leibhéal a spreagadh.  Sna scoileanna sin ar tugadh 
an dea-ghnás oibre faoi deara iontu, is léir go bhfuil béim faoi leith ar an dul chun cinn.  Déantar, i roinnt 
scoileanna, sonraí faoin dul chun cinn a bhailiú, a logáil agus a thraiceáil; déantar i scoileanna eile 
spriocanna ardréime, ach iad réadúil, a leagan síos maidir leis an dul chun cinn.  Is léiriú na samplaí 
seo a leanas ar an dea-ghnás maidir le spriocanna don dul chun cinn a leagan síos:  
 

Leagadh síos spriocanna maidir le dul chun cinn san oideachas i ndáil le ráta na ndaltaí sinsir a 
théann ar aghaidh go dtí cúrsaí ardoideachais, cúrsaí breisoideachais, príntíseacht nó 
fostaíocht.   Tugadh faoi shuirbhéanna ceann scríbe roinnt uaireanta in aghaidh na bliana.    

 
Tugadh sonraí faoi anailís.  Chuathas i gcomhairle le tuismitheoirí agus le daltaí.  Baineadh 
leas as ceistiúcháin do thuismitheoirí agus do dhaltaí i ndáil le tionscnaimh éagsúla.  

 
Is mian leis an scoil cinntiú go leanann ar a laghad 50% de dhaltaí na hArdteistiméireachta ar 
aghaidh le breis oideachais. (Thug 76% de na daltaí a ndearnadh suirbhéireacht orthu sa scoil 
sin le fios gur mhian leo leanacht ar aghaidh le breis oideachais.) 

 
Bhí scóip forbartha ann maidir le spriocanna a leagan síos don dul chun cinn maidir leis an gcuid is mó 
(61%) de na scoileanna. Ba mhinic nach raibh tréithe SMART ag gabháil do na spriocanna, mar 
shampla: 
  

Tá spriocanna leagtha síos i ndáil le dul chun cinn san oideachas… Níor mhór, ina dhiaidh sin 
féin, na spriocanna a bheith níos intomhaiste agus teorainneacha ama níos soiléire á gcur ina 
leith.  

 
Sna cásanna inar tugadh faoi deara nach raibh nós imeachta chomh héifeachtach céanna á leanacht, 
bhí roinnt pointí aistriúcháin á bhfágáil ar lár nó gan orthu ach an aird ba fánaí i bpróisis phleanála na 
scoile.  Mar shampla:  
 

Ba cheart don scoil as seo amach an dul chun cinn ó shraith na sóisear go dtí sraith na sinsear 
a thabhairt san áireamh san anailís a dhéanfaí ar shonraí faoin dul chun cinn. 

 
Luaigh cigirí i gcásanna eile nach rabhthas ag tnúth ná ag dréim le dóthain agus moladh mar seo a 
leanas: 
 

Ba cheart don scoil spriocanna a leagan síos ionas gur mó a bheifí ag dréim le dul chun cinn 
go dtí an tríú leibhéal. 
 

4.2 Bearta straitéise agus idirghabhála maidir le dul chun cinn 
Bhí straitéisí nó bearta idirghabhála i ndáil leis an dul chun cinn ag an gcuid is mó de na scoileanna 
(67%) a bhí go maith nó an-mhaith.  Ar na heiseamláirí den dea-ghnás oibre bhí:  cúrsaí rochtana 
maithe, CCS den éifeacht agus bearta TBSP, cláir maidir leis an aistriú ón mbunscoil go dtí an scoile 
iarbhunscoile, curaclam cuí a thagann faoi anáil chur chuige atá dírithe ar an dalta agus lena 
mbaineann réimse maith clár, comhthéacs chumas measctha, eolas maith maidir le roghnú idir ábhair 
agus cúrsaí blaisíní.  Bhí moladh ag cigire ar an sampla seo a leanas de chlár aistriúcháin éifeachtach 
maidir leis an athrú ón mbunscoil go dtí an scoile iarbhunscoile: 
 

Tá bearta taca an-mhaith ar bun maidir le dul chun cinn na ndaltaí ón mbunscoil go dtí an scoil 
dara leibhéal, ó shraith na sóisear go dtí sraith na sinsear, agus ar aghaidh arís go dtí cúrsa 
breisoideachais. Tá spriocanna ríshoiléire leagtha amach don scoilbhliain 2010/11 ag an gclár 
ionduchtúcháin saindírithe don chéad bhliain, Muintearas +, a ndéanann an comhordaitheoir 
tacaíochta foghlama comhordú ina leith agus tá i gceist leo sin forbairt bhreise a dhéanamh ar 
réimse beart idirghabhála.    

 
Tá an clár maidir leis an AT Fheidhmeach dírithe ar dhaltaí a mbeadh drogall orthu dul ar aghaidh go 
dtí sraith na sinsear agus an tsraith a leanúint go ceann cúrsa agus go ginearálta tá sé ag obair go 
maith sna scoileanna agus dea-bhainistíocht á déanamh ina leith. Tugadh an dea-ghnás oibre faoi 
deara freisin san áit a ndearna scoileanna athbhreithniú agus leasú ar churaclam na scoile, i ndáil le 
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cláir agus le hábhair araon, d'fhonn cinntiú go rabhthas ag freastal do na riachtanais agus ag déanamh 
soláthar d'uaillmhianta na ndaltaí uile.  
 
Tá réimse leathan straitéisí curtha ar bun chun an dul chun cinn go dtí an tríú leibhéal a spreagadh 
agus is iondúil gurb í an rannóg treorach a leagann iad sin amach agus a dhéanann an bhainistíocht 
ina leith.  Chomh maith le cúnamh a chur ar fáil le foirmeacha na Lár-Oifige Iontrála a líonadh isteach, 
cuirtear ciste ar fáil le haghaidh an phróisis i roinnt cásanna.  Bhí tairbhe freisin as cuairteanna ar 
chomhdhálacha roghanna ardréime agus ceangal le gnólachtaí agus páirtnéireachtaí éagsúla leis an 
bpobal maidir le hacmhainní breise agus comhairle a chur ar fáil do na daltaí.  Meastar cláir rochtana 
maidir leis an tríú leibhéal a bheith éifeachtúil go háirithe maidir leo siúd is fearr a chruthaíonn agus leis 
na daltaí is uaillmhianaí, agus bíonn an-mheas ag na scoileanna ar na cláir sin.  Tá cláir rochtana ag 
baint leis na forais éagsúla tríú leibhéal ar fud na tíre.  Oibríonn na forais i bpáirtnéireacht le scoileanna 
agus déantar réimse beart idirghabhála d'fhonn cinntiú go mbíonn ionadaíocht níos fearr ar an 
tríú leibhéal ag daltaí atá faoi mhíbhuntáiste sóisialta.   Chonacthas go raibh cúrsa iar-
Ardteistiméireachta (iar-AT) a bheith ar fáil ar an láthair nó in aice láimhe úsáideach maidir le níos mó 
daltaí, na daltaí sin is mó a bheadh i mbaol go minic, a spreagadh chun aistriú níos faide ar aghaidh ná 
an scoil iarbhunscolaíochta. 
 
Bhí scóip ann forbairt a dhéanamh maidir leis na straitéisí agus bearta idirghabhála chun feabhas a 
chur ar dhul chun cinn dhaltaí san oideachas in 33% de na scoileanna.  Bhí teorainn leis an teacht a 
bhí ar bhearta idirghabhála sna scoileanna sin, mar shampla, ní raibh ach líon áirithe ionad ar fáil sa 
chlub obair baile nó bhí an beart idirghabhála curtha ar fionraí mar gheall ar chúinsí logánta agus ní 
dhearnadh mórán ar bith chun an cás a chur ina cheart.  I gcásanna eile, luaigh na cigirí go raibh 
teorainn leis an taithí foghlama a bhí ag daltaí áirithe nó teorainn leis an rogha ábhair a bhí ar fáil dóibh 
agus cur isteach uaidh sin arís ar an dul chun cinn go dtí oideachas breise agus cúrsaí ardoideachais.  
Ar na samplaí a luadh, bhí tráthchláir níos giorra ná mar is gnáth agus níos lú roghanna ná mar is gnáth 
idir ábhair ag daltaí áirithe, roinnt daltaí nach raibh Gaeilge á cur ar fáil dóibh nó daltaí nach raibh ag 
tabhairt faoin ardleibhéal maidir le hábhar ar bith.  I roinnt cásanna, luaigh na cigirí nach raibh dóthain á 
dhéanamh ag an scoil, má bhí rud ar bith á dhéanamh, chun go mbeadh dréim ag na tuismitheoirí le 
leibhéal níos airde nó chun spreagadh agus cúnamh taca a thabhairt do thuismitheoirí i ndáil lenar 
mhian leo dá gcuid leanaí san am atá le theacht.  Is léiriú na tuairimí seo a leanas ar cheisteanna den 
sórt sin:   
 

Tá an rogha a thugtar do dhaltaí TSCS maidir le hábhair teoranta … …… Tá daltaí á gcur ag 
déanamh an AT Fheidhmeach seachas iad féin á roghnú. 
 
Tá scóip ann forbairt a dhéanamh maidir lena mbeadh dréim leis ag tuismitheoirí agus ag daltaí 
agus maidir lena dtabharfaí faoina bhaint amach trí réimse beart idirghabhála faoi leith agus i 
dteachtaireachtaí fothairseachúla is féidir a thabhairt le linn imeachtaí, sa chumarsáid le 
tuismitheoirí agus i gcás deiseanna gradaim a bhronnadh.  
 

4.3 An cur i bhfeidhm, an tionchar agus an dul chun cinn i ndáil le straitéisí maidir le dul chun 
cinn  
Líon is lú ná leath de na scoileanna a raibh dul chun cinn maith nó an-mhaith déanta acu i ndáil leis an 
dul chun cinn san oideachas.  Thug na cigirí faoi deara go raibh struchtúir agus tionscnaimh a bhí in 
úsáid cheana féin slánchóirithe go héifeachtúil ag roinnt scoileanna le próiseas pleanála DEIS.  
 

Is léir go bhfuil rún cur leis na córais atá ar bun cheana féin agus bonn taca a chur faoi na 
daltaí agus iad ag dul ar aghaidh go dtí an tríú leibhéal. I measc na n-aidhmeanna, tá na daltaí 
a spreagadh chun leanacht ag tabhairt cuairteanna ar ionaid oideachais den tríú leibhéal, an 
taispeántas gairmeacha beatha áitiúil a chur chun cinn agus a fheabhsú, caidreamh a cheangal 
leis an Líonra Náisiúnta Foghlama agus leanacht de chuairteanna ó aoichainteoirí a chur chun 
cinn, iardhaltaí de chuid na scoile ina measc. 

 
Os a choinne sin, i gcuid den 50% de na scoileanna a raibh scóip iontu forbairt a dhéanamh maidir le 
cúrsaí dul chun cinn, d'fhág easpa sonraí nó easpa úsáide as na sonraí a bhí ar fáil go mba dheacair 
feabhas intomhaiste a thabhairt chun suntais.  Bhí leath de na scoileanna nach raibh in ann a rá má 
rinneadh aon dul chun cinn intomhaiste mar gheall ar easpa sonraí nó ar easpa traiceála ar an áit a 
dtéadh daltaí tar éis na scoile.  I gcás amháin ní raibh fianaise shoiléir ar bith go ndearnadh traiceáil ar 
bith ar dhul chun cinn na ndaltaí ón gcéad bhliain suas go dtí an séú bliain. 
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Cé go mbíonn bearta idirghabhála ar bun d'fhonn feabhas ar an dul chun cinn san oideachas, 
ní dhearnadh anailís ar shonraí na scoile agus ní dhearnadh aon dul chun cinn maidir leis an 
sprioc a leagadh síos a bhaint amach a mheas.  
 

4.4 Tuairimí na dtuismitheoirí agus na ndaltaí maidir leis an dul chun cinn 
Ina gcuid freagraí ar cheisteanna suirbhéireachta, bhí 97.1% de dhaltaí an tríú bliain a luaigh go raibh 
rún acu scrúdú an Teastais Shóisearaigh a chríochnú agus tagann sin le dearcadh a gcuid tuismitheoirí 
(96.9%).  Bhí 86.7% de dhaltaí an cúigiú bliain a luaigh gur chríochnaigh siad an scrúdú.  D'fhéadfadh 
go bhfuil le tuiscint ón difríocht isteach agus amach le 10% go bhfuil daltaí ina measc siúd sa tríú bliain 
ar dóigh leo go seasfaidh siad an scrúdú nach ndéanfaidh sin sa bhlaiain 2011.  D'fhéadfadh chomh 
maith go bhfuil daltaí ar bhuíon an cúigiú bliain a tháinig isteach as dlínsí eile agus nach mbeadh an 
scrúdú áirithe sin seasta acu dá bharr sin.  
 
Is ábhar mór misnigh go bhfuil i gceist ag mórchuid mhór na ndaltaí an Ardteistiméireacht a sheasamh 
(93.1%).  Ní mór dícheall breise a chaitheamh leis na scoileanna sa catagóir "níl a fhios agam" (5.5%). 
Cé gur ábhar misnigh chomh maith gur mian leis an gcuid is mó de dhaltaí na tríú bliana agus de 
dhaltaí na cúigiú bliana a ndearnadh suirbhéireacht ina leith (79%) dul go dtí an ollscoil nó cúrsa 
breisoideachais a dhéanamh, tá 14.8% nach bhfuil a fhios acu (céatadán beagán níos airde ná 
céatadán na dtuismitheoirí) agus tá 6.3% a deir nach rachaidh siad chun cinn.  Ar a gcomhthiomsú in 
éineacht, bheadh le tuiscint as sin go bhfuil an cúigiú cuid de na daltaí i scoileanna DEIS nach dócha 
go leanfaidh siad níos faide ná an t-oideachas dara leibhéal.  
 
Is ábhar misnigh go bhfuil tuismitheoirí uaillmhianach maidir le hoideachas a gcuid leanaí:  
 
bhí 96.9% de thuismitheoirí an tríú bliain a dúirt go seasfadh a gcuid leanaí scrúdú an Teastais 
Shóisearaigh agus ba mhaith le 95.3% den bhuíon iomlán tuismitheoirí (an tríú bliain agus an cúigiú 
bliain) a ndearnadh suirbhéireacht orthu go seasfadh a gcuid leanaí an Ardteistiméireacht agus gan ach 
0.8% a luaigh a mhalairt (an figiúr diúltach is ísle ón suirbhé). Luaigh 87.7% nach n-aontóidís leis dá 
socródh leanbh dá gcuid an scoil a fhágáil ar a bheith sé bliana déag d'aois.  Bhí  6.2% sa bhreis air sin 
nach raibh a fhios acu an aontódh nó nach n-aontódh.  Maidir le dul chun cinn go dtí an tríú leibhéal, 
síleann 83.3% de na tuismitheoirí a ndearnadh suirbhéireacht orthu gur dócha go dtiocfaidh a gcuid 
leanaí chuig coláiste nó go ndéanfaidh siad cúrsaí oideachais agus oiliúna breise; bhí 13.9% sa bhreis 
air sin nach raibh a fhios acu. Ní raibh ach 2.7% de na tuismitheoirí a ndearnadh suirbhéireacht orthu a 
shíl nach rachadh leanbh dá gcuid ar aghaidh go dtí an tríú leibhéal nó cúrsa breise oideachais nó 
oiliúna.  
 
Is ábhar misnigh an dréim atá ag tuismitheoirí agus ag daltaí araon le dul ar aghaidh go dtí an 
Ardteistiméireacht agus go dtí an tríú leibhéal. Is den tábhacht go gcuirfeadh na scoileanna an cúnamh 
taca is gá ar fáil ionas gur féidir na mianta sin a bhfuil dréim leo a thabhairt i gcrich.  

4.5. Conclúid 
Níltear sách saindírithe go fóill maidir le spriocanna a leagan síos don dul chun cinn agus pleanáil a 
déanamh sna scoileanna i ndáil le DEIS.  Tá tábhacht faoi leith leis sin i ndáil leis an dul chun cinn trí 
shraith na sinsear agus ar aghaidh le breisoideachas.  Ní mór tréithe SMART (?) ag baint leis na 
spriocanna agus ní mór díriú go sonrach orthu siúd is mó atá i mbaol.  Tá réimse straitéisí ar bun 
d'fhonn an dul chun cinn ón mbunscoil go dtí na scoileanna iarbhunscolaíochta a chinntiú agus tá ag 
éirí go maith leis na straitéisí sin.  Tá béim níos mó á cur de réir a chéile ar straitéisí chun aistriú na 
ndaltaí is mó a bheadh i mbaol go dtí sraith na sinsear a chinntiú.  Tá bearta chun aistriú na ndaltaí go 
dtí an tríú leibhéal a chur chun cinn agus a thraiceáil agus is minic gurb í an rannóg treorach a 
dhéanann an bhainistíocht ina leith sin.  I ngach cás is féidir forbairt a dhéanamh ar an úsáid as sonraí 
mar shlat tomhais i ndáil leis an dul chun cinn agus an tionchar a imrítear ar na spriocanna maidir le 
feabhas ó thaobh an dul chun cinn.  Ní mór do na scoileanna freisin an ní is mian leis na tuismitheoirí 
dá gcuid leanaí a thabhairt san áireamh:  tá 83.3% de na tuismitheoirí ar mhaith leo go rachadh a gcuid 
leanaí ar aghaidh go dtí an tríú leibhéal nó cúrsaí breisoideachais.  Ba cheart go ndéanfaí soláthar tríd 
an bpróiseas pleanála don ábhar deacrachta agus do na deiseanna a chuirtear roimh scoileanna ar an 
gcaoi sin. 

5. TORTHAÍ FORIOMLÁNA: GNÓTHACHTÁIL I SCRÚDUITHE 
Déantar daltaí i ngach ceann den ocht scoil déag a ullmhú don Teastas Sóisearach agus don 
Ardteistiméireacht, don Ardteistiméireacht Fheidhmeach (AT Fheidhmeach) nó do Ghairmchlár na 
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hArdteistiméireachta (GCAT). Is scrúduithe iad sin a mbíonn go leor ag brath orthu agus a ghoilleann ar 
dheiseanna an dalta maidir le dul ar aghaidh le breisoideachas agus leis an ardoideachas. Tá an AT 
Fheidhmeach oiriúnach óna chineál do na daltaí sin go háirithe a mbíonn deacracht acu leis na 
scrúduithe den chineál traidisiúnta.  Tá tábhacht le teacht a bheith ar chláir léinn agus leis an 
mbainistíocht stuama ar chláir agus tugadh faoi deara éagsúlacht sa chaoi a gcuirtear chuige sin sna 
scoileanna. Cuirtear clár na hIdirbhliana (IB) ar fáil sa chuid is mó den ocht scoil déag ach ní raibh an 
méid a théann na daltaí a mbítear ag díriú orthu i ngleic leis an IB ar na ceisteanna sin a bhain leis an 
mbeart meastóireachta seo. 
 
Torthaí: Gnóthachtáil i Scrúduithe 
 

 
Spriocanna 

agus 
sonraí 

Bearta 
Straitéise 

agus 
Idirghabhála 

Cur i bhFeidhm 
agus Tionchar Dul chun Cinn 

Buanna 
 22% (4) 50% (9) 28% (5) 28% (5) 

Scóip 
forbartha 78% (14) 50% (9) 72% (13) 72% (13) 

 

5.1 Spriocanna agus sonraí maidir leis an ngnóthachtáil i scrúduithe 
 
Ní raibh ach 22% de na scoileanna a measadh a bheith go maith nó go han-mhaith maidir le 
spriocanna a leagan síos i ndáil le feabhas ar an ngnóthachtáil i scrúduithe. Sa líon bheag sin de 
scoileanna éifeachtúla, bhí dréim ag an scoil le leibhéal ard gnóthachtála i scrúduithe ó na daltaí agus 
chuirtí sonraí ó scrúduithe sa scoil agus ó scrúduithe teastais an stáit faoi anailís.  Thug na cigirí 
tuairisc ar an dea-ghnás oibre:   

 
Trí dhréim le leibhéal níos airde gnóthachtála i scrúduithe a bheith á chur in iúl ag an scoil, 
tugadh faoi deara feabhas suntasach maidir le Béarla an Teastais Shóisearaigh sa bhliain 2010 
agus na daltaí ar fad ag dul faoin scrúdú gnáthleibhéil nó faoin scrúdú ardleibhéil sa Bhéarla. 
Déanann an príomhoide torthaí scrúduithe a thiomsú agus a chur faoi anailís, arna dtabhairt i 
gcomhréir leis an aois léitheoireachta ar theacht isteach sa scoil agus déanann gach rannóg 
ábhair anailís ar an ngnóthachtáil sna scrúduithe ar leibhéal an ábhair.  

 
Déanann an príomhoide torthaí scrúduithe a thabhairt faoi anailís, pléann na rannóga ábhair iad 
agus cuirtear tuairimí agus pleananna forbartha faoi bhráid an phríomhoide.  
 

Bhí nós imeachta idir eatarthu á leanúint i roinnt scoileanna:  
 

Bíonn scrúduithe ar bun go rialta ag múinteoirí ábhair agus bíonn bearta measúnachta ar siúl 
ar fud na scoile faoi Nollaig agus i dtús an tsamhraidh.  Cuireann sin ar chumas na múinteoirí 
dul chun cinn an dalta a mheas agus treoir a chur ar fáil maidir leis na spriocanna ar cheart don 
dalta díriú ar a mbaint amach.  Is léir ó na freagraí ar na ceistiúcháin gur dóigh leis na daltaí go 
bhfaigheann siad aiseolas faoina gcuid foghlama agus go spreagtar iad chun spriocanna a 
bhaint amach. 

 
Is é an tuiscint atá le baint as an bhfianaise ón 78% de na scoileanna ina raibh laige maidir le 
spriocanna a leagan síos d'fheabhas ar an ngnóthachtáil i scrúduithe nach mbaineann na scoileanna 
leas as na sonraí atá ar fáil acu.  Ní raibh sonraí á n-úsáid don phleanáil ar leibhéal na scoile uile ná ar 
leibhéal rannóga na n-ábhar.  Léirítear le réimse tuairimí de chuid na gcigirí go bhfuil roinnt fadhbanna 
éagsúla ann: ní móide na scrúduithe scagtha ná na scrúduithe measúnachta tosaigh a úsáidtear na 
scoileanna oiriúnach ná cuí don chúram i gcónaí; ní thiomsaíonn na scoileanna na sonraí a bhainfeadh 
le hábhar de réir córais ná ar bhonn na scoile uile; ní thugtar faoi anailís ar na sonraí nó ní móide é ar 
chumas na scoileanna tabhairt faoi anailís den sórt sin; ní bhaintear úsáid as sonraí a thugtar faoi 
anailís mar bhonn faoi spriocanna intomhaiste a leagan síos.  Dírítear aird ar roinnt ceisteanna maidir le 
spriocanna a leagan síos agus sonraí a bhailiú sna tuairimí seo a leanas ó na cigirí: 

  
Tá anailís an-simplí déanta ag an scoil ar thorthaí na ndaltaí i scrúduithe an stáit 2010. Sin í an 
chéim tosaigh maidir le sonraí a bhailiú ach ní leor é faoi láthair chun an dul chun cinn maidir le 
gnóthachtáil na ndaltaí a mheas.   
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Níorbh léir spriocanna maidir le feabhas ar an ngnóthachtáil i scrúduithe sna pleananna a 
d'ullmhaigh na rannóga ábhair ach oiread i ndáil le gnóthachtáil na ndaltaí a mbeifí ag díriú 
orthu ná i ndáil leis an mbuíon daltaí go ginearálta.   
 
Tá gá le bailiú sonraí agus le hanailís ar shonraí faoin ngnóthachtáil i scrúduithe a dhéanamh ar 
bhealach níos sainchóirithe. 
 
Níl na cineálacha scrúduithe iontrála a úsáidtear don mheasúnacht oiriúnach don chúram.  
 
Ba cheart don scoil athbhreithniú a dhéanamh maidir leis na trialacha scagtha agus diagnóise 
atá in úsáid faoi láthair  
 
Níl dícheall ar fud na scoile uile i gceist le bailiú sonraí; bíonn sonraí á mbailiú ag roinnt den 
fhoireann nó ag an mbeagán agus ní ligtear faisnéis ar aghaidh ionas go mbeadh ina lón eolais 
maidir le gníomhaíocht a phleanáil.  

 
Ba léir gur ar leibhéal íseal a bhí rannóga ábhair ag dul i ngleic leis an gceist:   
 

Is beag an méid sonraí inchainníochta a bhí in úsáid ar mhodhanna na staitistice ag  múinteoirí 
chun spriocanna gnóthachtála a leagan síos … 
 
Ní mór spriocanna sonracha a leagan síos ar leibhéal na scoile uile agus ar leibhéal rannóg an 
ábhair aonair freisin. 

 
Is ionann an sprioc foriomlán don ghnóthachtáil i scrúduithe sa phlean DEIS agus an sprioc 
shonrach i ndáil le bliain a dó (2010/11): ardú de 1% ar líon na ndaltaí a roghnaíonn paipéar 
scrúdaithe ardleibhéil. Níl cuid dhílis d'obair na rannóige déanta den sprioc sin i ngach rannóg 
ábhair agus tá teorainn dá bhrí sin leis an seans go dtabharfaí sin i gcrích.  Tá easpa ceangail 
idir an meitheal pleanála agus na rannóga ábhair maidir le réimse na gnóthachtála.   
 

5.2 Bearta straitéise agus idirghabhála maidir le gnóthachtáil i scrúduithe  
Ní raibh ach leath de na scoileanna (50%) a raibh straitéisí acu maidir le feabhas a chur ar an 
ngnóthachtáil i scrúduithe a bhí go maith nó an-mhaith.  Bhí moladh ag na cigirí ar an úsáid éifeachtúil 
as réimse straitéisí agus beart idirghabhála d'fhonn feabhas ó thaobh torthaí scrúduithe, ina measc: 
eagar ranga, tráthchláir, curaclam éagsúlaithe, clubanna obair bhaile, cúrsaí i scileanna staidéir, 
modhanna tuairiscíochta leis na tuismitheoirí, scéimeanna dreasachta agus gradam, réimse maith 
modhanna múinteoireachta agus cúrsaí dul siar faoi Cháisc.  Luadh roinnt de na bearta idirghabhála go 
sonrach: 
 

Chuir an scoil tús leis an togra “Raising the Bar” sa bhliain 2007-2008 nuair a rinneadh 
iniúchadh ar shonraí faoi scrúduithe Stáit agus nuair a cuireadh straitéis ar bun ar fud na scoile 
uile chun cur leis an ngóthachtáil.  Is léir ó athbhreithniú ar thorthaí scrúduithe Stáit go bhfuil 
laghdú ginearálta tagtha ar líon na ndaltaí a dhéanann an bonnleibhéal maidir le hábhair áirithe 
le trí bliana anuas agus ardú tagtha ar líon na ndaltaí a dhéanann an t-ardleibhéal i gcuid mhór 
ábhar. 
 
Féachann an scoil le feabhas a chur ar an ngnóthachtáil i scrúduithe tríd an sprioc atá leagtha 
síos ísliú a thabhairt i gcrích ar líon na ndaltaí a dhéanann an cúrsa bonnleibhéil sa Bhéarla 
agus sa Mhatamaitic don Teastas Sóisearach.  Tá réimse straitéisí agus beart idirghabhála 
curtha ar bun d'fhonn sin a thabhairt i gcrích.  Orthu sin tá cuid dílis den phleanáil i rannóga 
ábhair an Bhéarla agus na Matamaitice a dhéanamh den sprioc sin, clár forbartha pearsanta a 
chur ar fáil ina leagtar béim ar spriocanna a leagan síos agus na spriocanna sin a bhaint amach 
i sraith na sóisear agus i sraith na sinsear agus béim faoi leith ar fheabhas a chur ar na leibhéil 
litearthachta.  Seachas aon rang amháin, tá na daltaí uile i sraith na sóisear curtha isteach faoin 
Teastas Sóisearach - Clár Scoile agus tá teagasc foirne tugtha isteach anois ar fud mhórchuid 
na n-ábhar do shraith na sóisear. 
 
Níl aon spriocanna scríofa ag an gcoláiste maidir leis an ngnóthachtáil i scrúduithe ach tá 
feabhas ó thaobh na gnóthachtála i scrúduithe leagtha amach mar aidhm de chuid na scoile 
uile.  Tá de thoradh ar ghrúpaí chumas measctha a thabhairt isteach ar fud shraith na sóisear 
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agus dícheall díograise chun cinntiú go dtagann gach dalta in inmhe go hiomlán go bhfuil ardú 
tagtha ar líon na ndaltaí a fhreagraíonn an páipéar ardleibhéil sa chuid is mó de scrúduithe an 
Teastais Shóisearaigh.  
 
Tá straitéisí praiticiúla leagtha amach chun cuidiú le torthaí gnóthachtála níos fearr a bhaint 
amach.  Mar shampla, féachtar le feabhas a chur ar an ngnóthachtáil i measc ghrúpaí áirithe le 
hathruithe curaclaim agus le scéim scoláireachta don séú bliain.  
 
Tá nasc maith idir an réimse tionscnamh a thapaíonn an mheitheal TSCS, agus go háirithe, na 
bearta idirghabhála agus na straitéisí inmholta atá á gcur i bhfeidhm sa leabharlann 
taispeántais agus na bearta idirghabhála trí SNTI, TBSP agus CCS, chomh maith leis na cláir 
oideachais aonair a thugtar chun cinn sa scoil.   

 
Thug na cigirí tuairisc ar laige i 50% de na scoileanna ó thaobh straitéisí maidir le feabhas a chur ar an 
ngnóthachtáil i scrúduithe. Ní raibh tús áite á thabhairt don réimse maidir leis an ngnóthachtáil i 
scrúduithe sna scoileanna sin ná straitéisí, sa chás go raibh straitéisí ann, á gceangal le spriocanna. 
 

Tá de rún ag an scoil leathnú a dhéanamh ar an bpleanáil gníomhaíochta ionas go mbíonn 
béim á leagan ar spriocanna a leagan síos do na téamaí maidir le litearthacht agus an 
ghnóthachtáil i scrúduithe i rith na scoilbhliana seo chugainn 
 
Tá bearta de leithéid chúrsaí scileanna staidéir agus monatóireacht ar bhonn rialta ar an obair 
bhaile le moladh ach ní mór iad a cheangal le spriocanna maidir le gnóthachtáil níos fearr agus 
an fhoireann ar fad ag treisiú leis sna seomraí ranga ar fad. Ní mór ceisteanna a phlé, mar 
shampla, an tionchar a bhíonn ag cúnamh taca na dtuismitheoirí, ag an leibhéal a mbíonn dréim 
ag an múinteoir leis, spreagadh an dalta agus cultúr ginearálta na scoile.  

5.3 An cur i bhfeidhm, an tionchar agus an dul chun cinn i ndáil le straitéisí maidir le 
gnóthachtáil i scrúduithe  
Ní raibh ach 28% de na scoileanna a raibh buanna acu maidir leis an gcur i bhfeidhm agus le dul chun 
cinn a dhéanamh i ndáil le cúrsaí gnóthachtála.  Is mó an seans go mbeadh rannóga ábhair inar 
léiríodh tuiscint níos mó ar an tábhacht le spriocanna a leagan síos agus torthaí scrúduithe a chur faoi 
anailís níos comhtháite maidir leis an gcur i bhfeidhm agus is mó an dóigh chomh maith go 
dtabharfaidís cuspóirí i gcrích de leithéid laghdú ar líon na ndaltaí a leanann an cúrsa bonnleibhéil nó 
feabhas ó thaobh torthaí foghlama.  Bhí roinnt réimsí ábhair a mba follasach iad níos éifeachtúla ná 
réimsí eile maidir le torthaí tairbheacha a bhaint amach agus bhí difríochtaí suntasacha idir 
múinteoirí éagsúla freisin.  Luaitear ardú ar líon na ndaltaí a thugann faoin ardleibhéal i réimsí ábhair 
faoi leith (sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic go hiondúil) nó ísliú ar líon na ndaltaí a thugann faoin 
mbonnleibhéal i roinnt de na scoileanna sa sampla. 
 

Dul chun cinn measctha atá ann i ndáil le torthaí níos fearr do dhaltaí ach tá comharthaí ar an 
dul chun cinn ann i roinnt réimsí ábhair, mar shampla tá laghdú tagtha ar líon na ndaltaí a 
dhéanann Béarla ar an mbonnleibhéal; tá ardú taifeadta ar líon na ndaltaí a thugann faoin 
ardleibhéal i roinnt ábhar; tá ardú tagtha ar an ráta ABC san AT gnáthleibhéil.   
 
Tá de thoradh ar ghrúpaí chumas measctha a thabhairt isteach ar fud shraith na sóisear agus 
dícheall díograise chun cinntiú go dtagann gach dalta in inmhe go hiomlán go bhfuil ardú tagtha 
ar líon na ndaltaí a fhreagraíonn an páipéar ardleibhéil sa chuid is mó de na scrúduithe don 
Teastas Sóisearach.  Is ar éigean a dhéanann dalta ar bith páipéar ar an mbonnleibhéal.  Maidir 
leis an Ardteistiméireacht, tá ardú tagtha ar líon na ndaltaí a thugann faoin bpáipéar ardleibhéil i 
roinnt ábhar, ina measc, Ealaín, Bitheolaíocht, Staidéar Foirgníochta, Innealtóireacht, 
Tíreolaíocht, Stair agus Gaeilge.  

 
Bhí laige ag baint i gcás an chuid is mó de na scoileanna (72%) le straitéisí a chur i bhfeidhm agus leis 
an dul chun cinn agus sin a mheas i ndáil leis an ngnóthachtáil i scrúduithe. Ó tharla nár leagadh síos 
spriocanna lena mbaineann tréithe SMART sa chuid is mó de na scoileanna, níorbh fhéidir tabhairt faoi 
thraiceáil de réir córais ná faoi anailís ar an dul chun cinn. B'ábhar buartha maidir le roinnt scoileanna 
nach raibh dréim le leibhéal ard gnóthachtála agus go rabhthas ag dul ar gcúl: 
 

Is ábhar imní gur tháinig ardú ar líon na ndaltaí nár thug faoi pháipéar ardleibhéil ar bith sa 
Teastas Sóisearach ó 17 go dtí 31 idir an bhliain 2007 agus an bhliain 2008, go háirithe nuair a 
bhí, an tráth céanna, céatadán níos airde ná 65% de na daltaí a ghnóthaigh grád A nó B ar 
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pháipéir gnáthleibhéil gach bliain acu sin.  Ba é an cás céanna é leis an Ardteistiméireacht agus 
50% de na daltaí nár thug faoi oiread agus páipéar ardleibhéil amháin ach 55% a ghnóthaigh 
grád A nó B ar pháipéir gnáthleibhéil sa bhliain 2008. Bheadh le tuiscint ó na sonraí bonnlíne 
sin thuas go bhfuil líon suntasach daltaí a bhféadfadh páipéir ardleibhéil a bheith déanta acu 
nach ndearna sin agus gur amhlaidh an cás maidir le líon suntasach ábhar. Ní foláir 
athbhreithniú a dhéanamh ar an gcás sin ar fud na scoile mar bheart práinne. 
 
Tugadh faoi deara gur ghnóthaigh 74% de na daltaí grád A nó B ar pháipéir gnáthleibhéil sa 
Teastas Sóisearach sa bhliain 2010. Ba cheart daltaí ar dócha go ngnóthóidís grád ard ar an 
ngnáthleibhéal a spreagadh chun tabhairt faoin bpáipéar ardleibhéil.  
 

5.4 Gnóthachtáil i Scrúduithe: tuairimí na dtuismitheoirí agus na ndaltaí 
Bhí le tuiscint ó na freagraí a tugadh ar an gceistiúchán go raibh níos mó ná leath (51.4%) na ndaltaí a 
ndearnadh suirbhéireacht orthu nár thaitin leo a theacht ar scoil.5 Ina ainneoin sin, bhí mórchuid mhór 
na ndaltaí (75%) ar thaitin na hábhair a mbíonn siad ag foghlaim fúthu ar scoil leo.  Bhí siad moltach 
freisin faoina gcuid foghlama agus mheas 80.7% acu go raibh said ag cruthú go maith ina gcuid ábhar.  
Mheas siad go raibh cúnamh taca acu óna gcuid múinteoirí agus gur chuir siad in iúl dóibh conas dul i 
bhfeabhas (85.3%) agus gur phléigh siad torthaí scrúduithe leo (77%). Bhí an mean moltach céanna ag 
na tuismitheoiri agus dúirt 92.1% go raibh a gcuid leanaí ag déanamh go maith sa chuid is mó dá gcuid 
ábhar ar scoil. Tagann sin go maith leis na daltaí a ndearnadh suirbhéireacht go ginearálta ina leith i 
ndáil le MSU-BCF.6 Níl sa chomparáid ach comhartha i roinn cásanna.7  Bhí 75% de na daltaí sna 
scoileanna ar fad a dúirt go dtaitníonn leo freastal ar ranganna agus 85% a dúirt go mbraitheann siad 
go bhfuil ag éirí go maith leo leis an obair scoile.  Sna scoileanna DEIS, bhí beagnach 81% a d'airigh 
go raibh ag éirí go maith leo.  Dá réir sin, agus iad ar scoil, is beag dífríocht idir meon na ndaltaí i leith a 
gcuid obair scoile ar fud na scoileanna go léir agus meon na ndaltaí a bhaineann leis an mbeart 
meastóireachta seo ar scoileanna DEIS.   Ina ainneoin sin, is fiú an difríocht ó thaobh meon maidir leis 
an scoil a thabhairt san áireamh agus tuiscint níos leithne ina leith sin: bhí 51.4% de dhaltaí DEIS ar 
thaitin leo an scoil a fhreastal; bhí 82% de dhaltaí iomlán na scoileanna a bhí "bródúil" bheith ag 
freastal ar a gcuid scoileanna. 
 
Bhí 87.4% de na daltaí a bhraith go dtugann a gcuid múinteoirí spreagadh dóibh agus 85.3% a d'airigh 
gur inis a gcuid múinteoirí dóibh conas feabhas a chur ar a gcuid oibre.  Cuireadh ceist an-chosúil léi 
sin ar na daltaí uilig a bhain le MSU-BCF, agus thug 78% de fhreagra gur inis an múinteoir dóibh conas 
dul chun feabhais.  Dá réir sin, tá moladh níos mó ag daltaí i scoileanna DEIS ar chúnamh taca na 
múinteoirí agus is moladh mór an dearcadh sin ar obair na múinteoirí atá ag feidhmiú i 
gcomhthéacsanna dúshlánacha.  
 
B'fhiú do na scoileanna a fháil amach cén fáth nach bhfuil a fhios ag mionlach suntasach (11.9%) de na 
daltaí an bhfuil ag éirí go maith leo agus cén fáth an airíonn 7.4% nach bhfuil siad ag déanamh go 
maith.  Ba cheart athbhreithniú a dhéanamh ar na nósanna imeachta measúnaithe sna cásanna sin 
agus béim níos mó a chur ar an measúnú don fhoghlaim agus ar aiseolas foirmitheach a chur ar fáil.  
Bíonn tuismitheoirí freisin moltach faoin bhfoghlaim: dúirt 92.5% go dtugtar obair bhaile dá gcuid leanaí 
an chuid is mó de na laethanta agus dúirt  94.7% gur iondúil ar chumas a gcuid leanaí an obair bhaile a 
thugtar a dhéanamh; dúirt 89.4% go seiceáileann an múinteoir obair a gcuid leanaí. Dúirt mórlach níos 
lú go dtugtar cúnamh breise dá gcuid leanaí má bhíonn an obair deacair (68.9%) agus bhí 14.9% a 
bhraith nach dtugann an scoil cúnamh breise agus 16.2% nach raibh a fhios acu. D'fhéadfadh gur 
tuismitheoirí iad sin nach bhfuil a fhios acu (16.2%) nach mbíonn cúnamh breise de dhíth ar a gcuid 
leanaí agus nach raibh aon chúis acu lena iarraidh.  
 
Tá mionlach beag de na daltai a luaigh go gcailleann siad ceachtanna mar go dtéann siad chuig 
múinteoirí eile: d'fhéadfadh gur ag tagairt atá siad dá dtabhairt as an ngnáthrang le haghaidh ranganna 
tacaíochta foghlama nó do churaclam teoranta a bheith á chur ar fáil do dhaltaí áirithe. Cé nach 
gcailleann mórchuid mhór na ndaltaí ceachtanna, ba cheart go gcinnteofaí le teacht chun cinn an 
teagaisc foirne gur i gcásanna fíoreisceachtúla amháin a tharlódh daltaí a thabhairt amach ó 
cheachtanna.  D'fhéadfadh gurb é an chaoi a gcuirtear i roinnt scoileanna daltaí atá ar churaclam 
teoranta (a bhfuil níos lú ábhair acu ná ag daltaí eile) abhaile luath nó go gcuirtear i ranganna obair 

                                                 
5 Chuir 1705 dalta san ocht gcinn déag de scoileanna ceistiúcháin ar ais le linn bheart meastóireachta DEIS.  
6 MSU-BCF bearta meastóireachta náisiúnta, Meán Fómhair - Nollaig 2010, sonraí comhthiomsaithe faoi dhaltaí - 16 scoil, 2773 
dalta. 
7 Ní mar a chéile a cuireadh na ceisteanna sa dá shuirbhé.  
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bhaile iad nuair atá daltaí eile sna gnáthranganna.  Ní bheadh gnás oibre dá leithéid inghlactha.  Is léir 
gur cheart fiosrú breise a dhéanamh faoi 12.2% de na daltaí i scoileanna DEIS a bheith ag cailleadh 
ceachtanna.   

5.5 Conclúid 
Cé go mbíonn na scrúduithe cinniúnacha go mór chun tosaigh ó thaobh meon na scoileanna 
iarbhunscolaíochta, is é an cás dáiríre go bhfuil scóip forbartha ann maidir leis an bpleanáil ar mhaithe 
le feabhas ar an ngnóthachtáil i scrúduithe i gcomhthéacs na n-ocht scoil déag a bhaineann le DEIS.  
Cé go n-admhaítear a chasta agus atá an cheist sin, tá ról cinniúnach ag na rannóga ábhair agus ag na 
múinteoirí ábhair maidir le feabhas a chinntiú ó thaobh na gnóthachtála sna scrúduithe. Tá de thuiscint 
le baint as torthaí na meastóireachta go bhfuil gá le spriocanna soiléire intomhaiste a leagan síos, le 
sonraí CSC a thabhairt faoi anailís agus le spriocanna pearsanta níos uaillmhianaí a chothú chun 
feabhas a chur ar na leibhéil gnóthachtála sna scrúduithe.  Tá le tuiscint chomh maith gur cheart béim 
níos mó a chur ar mheasúnú suimitheach, ar mheasúnú ar theacht isteach ar dtús sa scoil 
iarbhunscolaíochta, nó ar an measúnú chun críche diagnóise ná ar an measúnú don fhoghlaim (MdF).  
Mar fhocal scoir, ba cheart curaclam teoranta a chur ar fáil do roinnt daltaí agus an úsáid as an am 
breise a bheadh ar fáil mar gheall air sin a scrúdú níos mine ionas go gcinntítear nach é an  
míbhuntáiste atá ann do na daltaí sin teorainn a chur leis an rogha ábhar.  
 

6. TORTHAÍ FORIOMLÁNA: LITEARTHACHT 
Tagann san áireamh leis an litearthacht an acmhainn cumarsáid i bhfoirmeacha éagsúla, ina measc an 
urlabhra, ábhar i gcló, meáin chraolta agus meáin dhigiteacha a léamh, a thuiscint agus a léirmhíniú go 
criticiúil8.  Tá na scileanna sin i gceist leis a chuireann ar chumas dhaltaí an curaclam 
iarbhunscolaíochta a thapú agus dul ar aghaidh tríd an gcóras oideachais.  Bíonn múinteoirí sna 
scoileanna dara leibhéal ag tnúth go bhfuil an leibhéal inniúlachta is gá bainte amach ag na daltaí ar an 
mbunscoil sula n-aistríonn siad.  Ina ainneoin sin, ní amhlaidh a bhíonn i ngach cás.  Cuirtear cúnamh 
taca breise ar fáil don fhoghlaim sa scoil iarbhunscolaíochta dóibh siúd lena mbaineann riachtanas 
litearthachta agus foghlama.  Bíonn an dearcadh i gcuid mhór scoileanna gurb é cúram na 
múinteoirí Béarla an litearthacht.  Bíonn triail mheasúnaithe de chineál éigin ag an gcuid is mó de na 
scoileanna ag an leibhéal réamhiontrála d'fhonn na daltaí sin a bhfuil riachtanas speisialta oideachais 
orthu a thabhairt faoi deara.  Ligeann sin, chomh maith le heolas a fhaightear ó fhoinsí éagsúla, mar 
shampla caidreamh leis na bunscoileanna foinse, leis an gComhairle Náisiúnta um Oideachas 
Speisialta (CNOS) agus leis an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS) agus breis 
trialacha go hinmheánach a luaithe is féidir, do na scoileanna daltaí a chur i gcomhthéacsanna 
eagrúcháin agus ar chláir a cheaptar amach chun díriú ar an riachtanas maidir le litearthacht agus 
uimhearthacht. Cé go bhfuil critéir leathanréimseacha i gceist le socrúchán ar an TSCS, is iondúil go 
socraítear daltaí lena mbaineann riachtanas litearthachta agus uimhearthachta i ranganna TSCS faoi 
leith. Is mó éifeacht a bhíonn leis na hacmhainní agus na modhanna múinteoireachta a chuirtear chun 
cinn faoin TSCS nuair a bhíonn comhordúchán maith ar an gclár sin agus é mar chuid de chur chuige 
maidir le cúnamh ó thaobh litearthachta agus uimhearthachta ar fud na scoile uile.  
 
Torthaí: Litearthacht 
 

 
Spriocanna 

agus 
sonraí 

Bearta 
Straitéise 

agus 
Idirghabhála 

Cur i bhFeidhm 
agus Tionchar Dul chun Cinn 

Buanna 
 39% (7) 39% (7) 33% (6) 33% (6) 

Scóip 
forbartha 61% (11) 61% (11) 67% (12) 67% (12) 

 

6.1 Spriocanna a leagan síos i ndáil le cúrsaí litearthachta 
Bhí roinnt éagsúlachta idir na scoileanna maidir leis an inniúlacht a léirigh siad maidir le spriocanna a 
leagan síos i ndáil leis an litearthacht.  Níor léir leagan síos spriocanna a bheith á dhéanamh go maith 
ach in  níos lú ná leath de na scoileanna (39%) agus ní raibh ach aon scoil amháin a raibh dea-ghnás 
oibre ar chaighdeán an-mhaith á chur i bhfeidhm inti maidir leis an ngné seo den phleanáil maidir le 

                                                 
8 Litearthacht agus Uimhearthacht don Fhoghlaim agus don Saol (2011) An Roinn Oideachais agus Scileanna  
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cúrsaí litearthachta.  Sa chuid is mó de na scoileanna (61%), bhí scóip forbartha ann maidir le 
spriocanna a leagan síos i ndáil leis an litearthacht agus bhí trí cinn de na scoileanna sin ar léiríodh seo 
a bheith ina réimse laige iontu.  I measc na nithe a sonraíodh mar easnamh i ndáil le spriocanna a 
leagan síos don litearthacht, bhí easpa spriocanna maidir leis an litearthacht, spriocanna litearthachta 
nach raibh leagtha amach i dtéarmaí sonracha intomhaiste, teip sonraí agus taifid a bhí ar fáil a 
thabhairt faoi anailís, agus spriocanna litearthachta a choinneáil mar chuid d'obair na múinteoirí Béarla i 
rannóga Béarla nó d'obair na múinteoirí oideachais speisialta.  Go hachomair, tugadh faoi deara gur i 
dtús na forbartha a bhí an chuid is mó de na scoileanna maidir le spriocanna a leagan síos don 
litearthacht.  Tugtar léargas ar roinnt de na réimsí dúshláin atá roimh na scoileanna sin leis na sleachta 
seo a leanas as roinnt de thuairiscí na gcigirí: 
 

Níl sprioc shonrach shainiúil ar bith leagtha síos a bheadh intomhaiste...  
 
Maidir le cúrsaí litearthachta, tá spriocanna ginearálta neamhshonracha leagtha amach ag an 
scoil chun feabhas aon bhliain amháin a chur ar leibhéil litearthachta na ndaltaí ar fad agus 
aois léitheoireachta gach dalta sa chéad bhliain a thabhairt chun cinn sé mhí i rith na 
scoilbhliana...  Níl dáta luaite leis na sonraí bonnlíne maidir le cúrsaí litearthachta… 

 
Sonraítear grúpaí daltaí sa phlean DEIS a bhfuil cúnamh taca de dhíth orthu maidir le cúrsaí 
litearthachta agus leagtar amach spriocanna i ndáil le feabhas ina leith sin.  Cé go léirítear 
dúthracht faoi leith maidir le feabhas ar an ngnóthachtáil sa Bhéarla leis na spriocanna..., ní 
foláir obair den suntas a dhéanamh chun cinntiú go mbíonn na spriocanna níos sainsonraithe, 
iad indéanta agus iad á lua i gcomhthéacs na scoile uile. 
 
Tá scóip forbartha ag baint leis an réimse spriocanna a leagan síos maidir le cúrsaí 
litearthachta.  Tá an iomarca spriocanna leagtha síos don tréimhse 2010-2013.  Baineann na 
spriocanna atá leagtha síos faoi láthair den chuid is mó le rannóg na riachtanas speisialta 
oideachais (RSO) agus le rannóg an Bhéarla, tá roinnt ach nach bhfuil sainiúil sonrach, 
intomhaiste, indéanta, réadúil agus teoranta ó thaobh ama (SMART), agus níl na múinteoirí ar 
fad, ar fud na churaclaim ar fad, i gceist lena dtabhairt i gcrích.  

 
Sna scoileanna sin arbh léir éifeachtúlacht leis an leagan síos spriocanna iontu, bhí na spriocanna 
sainiúil soiléir, bhí cuid mhaith eolais a d'eascair ó thorthaí tástálacha mar bhonn fúthu, agus rinneadh 
iad a leasú i bhfianaise ghnóthachtáil na ndaltaí.  Tugtar cuntas mar seo a leanas ar obair scoile 
amháin ar sampla í de scoil a bhfuil buanna aici maidir le spriocanna a leagan síos don litearthacht:  
 

Tá spriocanna soiléire i ndáil le cúrsaí litearthachta curtha i láthair sa phlean DEIS.  Baineann 
na spriocanna sin le máistreacht ar fhocail phríomhthábhachta in aghaidh gach réimse ábhair 
chomh maith leis an gcur in iúl ó bhéal agus i scríbhinn. Tá sprioc intomhaiste luaite freisin 
maidir le daltaí a bhfuil an aois léitheoireachta acu go híseal agus tá taifid mhaithe ar fáil agus 
tástáil agus atástáil á déanamh go minic ar na daltaí maidir leis an réimse sin.  

6.2 Bearta straitéise agus idirghabhála maidir le litearthacht 
Is léir ó thorthaí na meastóireachta i ndáil leis na straitéisí agus leis na bearta idirghabhála atá á gcur in 
úsáid i scoileanna chun feabhas a chur ar leibhéal litearthachta na ndaltaí go bhfuil leibhéil éagsúla 
inniúlachta agus díograise sna scoileanna maidir leis an ngné seo de phróiseas pleanála DEIS.  Tá 
acmhainní agus straitéisí a bhaineann le TSCS á gcur in úsáid go héifeachtúil sna scoileanna.  Bhí ról 
lárnach ag na leabharlanna TSCS sna scoileanna sin ina raibh siad.  Líon níos lú ná leath na 
scoileanna (39%) a léirigh buanna maidir le straitéisí agus bearta idirghabhála a chur ar bun chun 
feabhas a chur ar chúrsaí litearthachta.  
 
Is cuntas é seo a leanas ar shampla den obair i scoil a bhfuil roinnt buanna suntasacha ag baint leis an 
gcur i bhfeidhm ar straitéisí agus ar bhearta idirghabhála inti maidir le cúrsaí litearthachta: 
 

Tá réimse leathan tionscnamh ar bun maidir le cúrsaí litearthachta, ina measc Drop Everything 
and Read, atá ar fud na scoile, an Reading Challenge, an Readathon, ceiliúradh ar sheachtain 
dhomhanda an leabhair, boscaí leabhar, an úsáid as foclóirí,  teasárais, agus leabhair nótaí 
d'fhocail mórthábhachta sna seomraí ranga, chomh maith leis an Spelling Challenge.  Anuas air 
sin, thug an scoil comhléitheoireacht agus Make a Book isteach agus tabharfar iad sin isteach 
arís.  Cuireadh clúid léitheoireachta an-mhealltach le chéile i leabharlann na scoile le gairid.  Tá 
moladh ag dul do rannóg an Bhéarla as ucht feabhas a chur ar an leabharlann sin agus spás 
tarraingteach le hacmhainní maithe ann a dhéanamh as do na daltaí ainneoin nach bhfuil 
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tionscnamh leabharlainne TSCS ar fáil sa scoil.  Glactar páirt i réimse clár litearthachta sa rang 
tacaíochta iompraíochta.  Cuirtear litearthacht san áireamh sa tráthchlár freisin do na ranganna ar 
fad faoin TSCS.  Is léir an cur chuige ar fud na scoile uile maidir le feabhas ar chúrsaí 
litearthachta ón úsáid fhorleathan as focail phríomhthábhachta agus ó na timpeallachtaí foghlama 
atá an-tarraingteach agus ón lipéadú atá déanta i dteangacha éagsúla ar sheomraí áirithe … Tá 
plean oideachais aonair tugtha chun cinn do dhaltaí áirithe nach dtagann faoin TSCS agus 
buntáiste ag daltaí an TSCS ó phróifíliú.  Tá díograis an chomhordaitheora TSCS agus na 
meithle riachtanas speisialta oideachais  
(RSO) le moladh chomh maith leis an réimse straitéisí fiúntacha atá á gcur i bhfeidhm acu maidir 
le cúrsaí litearthachta agus eile.  Cuirtear ranganna litearthachta ar fáil do thuismitheoirí freisin i 
gcomhar leis an gCoiste Gairmoideachais.  Ba léir ó roinnt ceachtanna ar breathnaíodh orthu go 
raibh na daltaí ag dul i ngleic go maith leis an léitheoireacht agus luaigh seachtó trí faoin gcéad 
de na daltaí a ndearnadh suirbhéireacht orthu gur thaitin  Béarla leo agus, chomh maith leis sin, 
luaigh seachtó faoin gcéad go raibh siad go maith chuig scríobh agus léamh.  

 
Ina ainneoin sin, b'ábhar díomá an líon ard cásanna ina raibh scóip ann forbairt a dhéanamh maidir le 
straitéisí agus na bearta idirghabhála a chur in úsáid mar gheall ar chúrsaí litearthachta (61%) agus ní 
raibh ach an t-aon scoil amháin ann inar léiríodh an dea-ghnás oibre ab fhearr ab fhéidir ina leith sin.  I 
measc na bhfadhbanna a shonraigh na cigirí maidir le spriocanna agus bearta idirghabhála i ndáil leis 
an litearthacht, bhí siad seo a leanas:   

• Gan dóthain aird sa phleanáil i rannóga ábhair ar na haidhmeanna maidir leis an litearthacht a 
luaitear i bplean gníomhaíochta na scoile.  Ba choitianta an téama sin i dtuairiscí na gcigirí.  

• Easpa eolais i measc na múinteoirí faoi na bearta idirghabhála agus na tionscnaimh a bhí 
curtha ar bun sa scoile  

• Ní raibh cur chuige oiriúnach ag na múinteoirí maidir le straitéisí agus bearta idirghabhála don 
litearthacht a chur i bhfeidhm 

• Ní raibh dóthain bainte ag tuismitheoirí leis na straitéisí agus na bearta idirghabhála  
 
Léirítear sna sleachta seo a leanas roinnt den easnamh maidir le straitéisí agus bearta idirghabhála i 
ndáil le cúrsaí litearthachta a tugadh faoi deara le linn na meastóireachta: 
 

…ní foláir cuid mhaith oibre a dhéanamh maidir le cur chuige na scoile uile a thabhairt chun 
cinn i ndáil leis an mbeartaíocht maidir le riachtanais na ndaltaí ó thaobh cúrsaí litearthachta. Is 
beag tagairt a dhéantar do spriocanna DEIS i ndáil leis an réimse seo i bpleanáil na rannóga 
ábhair, má dhéantar tagairt ar bith dóibh, agus is fianaise bhreise nach bhfuil dul chun cinn 
déanta ina leith seo go fóill nach bhfuil póstaeir, focail príomhthábhachta agus ábhar taca 
oiriúnach eile ar bhallaí na seomraí ranga.  Ba cheart do gach rannóg ábhair aontú ar na réimsí 
tús áite príomhthábhachta agus ar na modhanna ina gcuirfear chuig a dtabhairt i gcrích sa 
seomra ranga.  Ba cheart ina dhiaidh sin cuid dílis de na pleananna ábhair a dhéanamh díobh 
sin...   

 
.. bheadh le tuiscint ó na pleananna ábhair a ndearnadh athbhreithniú orthu agus nach raibh 
spriocanna DEIS luaite iontu nach ndearnadh straitéisí maidir le cúrsaí  litearthachta a phlé  

 
Tríd is tríd, is é atá le tuiscint ón bhfianaise go bhfuil gá ag scoileanna le réimse níos leithne de 
straitéisí agus de bhearta idirghabhála i ndáil leis an litearthacht a chur i bhfeidhm agus, níos sainráite 
ná sin, treisiú le bearta idirghabhála agus le straitéisí traschuraclaim a théann níos faide ná an rang 
Béarla agus comhthéacs oideachais speisialta. 
 

6.3 An cur i bhfeidhm, an tionchar agus an dul chun cinn i ndáil le straitéisí maidir le litearthacht 
Is cúis díomá na torthaí maidir le dul chun cinn na ndaltaí i ndáil le cúrsaí litearthachta a mheas óir is 
léir uathu nach raibh buanna ina leith sin á léiriú ach amháin ag aon trian (33%) de na scoileanna.  Bhí 
easnamh ag baint leis an ngné sin den phróiseas pleanála i mórchuid shuntasach (67%) de na 
scoileanna.  Is é lón comhairle atá le baint ón meastóireacht gur gá modh oibre a thabhairt chun cinn i 
gcuid mhór de na scoileanna trína ndéanfar dul chun cinn na ndaltaí maidir leis an litearthacht a mheas 
de réir córais agus go mbainfidh leis sin atástáil a dhéanamh go rialta ag tráthanna sonraithe agus 
anailís a dhéanamh ar na torthaí i bhfianaise sonraí bonnlíne, na spriocanna atá leagtha síos maidir leis 
an litearthacht, agus na straitéisí agus na bearta idirghabhála atá in úsáid sa scoil.  Thug na cigirí 
tuairisc mar seo a leanas ar chuid den easnamh a bhaineann le dul chun cinn na ndaltaí i gcúrsaí 
litearthachta a mheas de réir mar is léir sin sna scoileanna a ndearnadh an mheastóireacht ina leith: 
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Cé gur sonraíodh an spriocghrúpa trí thástáil léitheoireachta caighdeánaithe a rinneadh mar 
chuid de ghnáis iontrála an choláiste, ní raibh sonraí athmheasúnachta ar bith ar fáil lena 
ndéanfaí an dul chun cinn a mheas.  
 
Cé gur tugadh chun aire roinnt fianaise ar fheabhas maidir le leibhéil litearthachta, ní 
dhearnadh an dul chun cinn a mheas go cruinn go fóill.  
 
Ba cheart tástáil de réir córais agus athbhreithniú ar thorthaí na mbeart idirghabhála 
seanbhunaithe seo a úsáid chun leibhéal an dul chun cinn a dheimhniú san am atá le theacht. 

 

6.4 Tuairimí na dTuismitheoirí agus na nDaltaí maidir le Scríobh agus Léamh 
Maidir leis a mbuíon daltaí a ndearnadh suirbhéireacht orthu, bhí 78.7% ar thaitin an Béarla leo.  Bhí 
72.5% a bhraith gur maith na léitheoirí iad.  Os a choinne sin, bhí 16.1% nár mheas gur léitheoirí 
maithe atá iontu agus 11.4% sa bhreis air sin a dúirt nach raibh a fhios acu.  Bhí céatadán den chineál 
céanna (72.8%) a mheas go raibh siad go maith chuig scríobh agus litriú maille le 16.9% nár mheas go 
raibh siad go maith agus 10.3% nach raibh a fhios acu. Tá le tuiscint ó thorthaí a foilsíodh le gairid i 
dtuarascáil an Chláir Idirnáisiúnta um Measúnú Daltaí (PISA)9 nach bhfuil aon scóip ann ag scoileanna 
lagan ar na maidí i ndáil le réimse na litearthachta.  
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Cé gur dea-chomhartha go measann 90.6% de na tuismitheoirí go raibh a gcuid leanaí ag déanamh go 
maith ag an léitheoireacht, is ábhar buartha go raibh 26.4% a dúirt nach spreagann an scoil na daltaí 
chun leabhair a léamh sa bhaile agus go raibh 17.6% nach raibh cinnte i leith na ceiste sin. 
 
Anuas air sin, dúirt an chuid is mó de na daltaí (55.5%) nach ndearna siad léitheoireacht sa bhaile. Bhí 
sna scoileanna ag cur na léitheoireachta chun cinn ar leibhéal na scoile trí thionscnaimh litearthachta 
TSCS agus le leabharlanna.  Bhí roinnt scoileanna chomh maith a bhí ag cothú chúnamh taca na 
dtuismitheoirí chun feabhas a chur ar chúrsaí litearthachta. Ar na samplaí den dea-ghnás oibre a 
sonraíodh, bhí léitheoireacht i mbeirteanna le duine de na tuismitheoirí; síniúchán tuismitheora a bheith 
le cur i ndialann mar dheimhniú ar léitheoireacht a bheith déanta ag an leanbh; ranganna taca maidir le 
litearthacht do na tuismitheoirí; agus i scoileanna áirithe, bhí an leabharlann in úsáid ag tuismitheoirí do 
chlub leabhar.  Is léir ina ainneoin sin gur gá níos mó a dhéanamh i gcuid de na scoileanna chun na 
tuismitheoirí a tharraingt isteach ag tabhairt cúnamh taca maidir le léitheoireacht a gcuid leanaí ionas 
go gcinntítear go gcothaítear nós na léitheoireachta sna daltaí.  

                                                 
9 Mar shampla, de réir thuarascáil achoimre na bliana 2009 ó PISA The Performance and Progress of 15-year-
olds in Ireland tá Éire sa 21ú áit as 65 tír atá páirteach sa mheasúnacht maidir le litearthacht léitheoireachta agus 
sa 17ú áit as 34 tír de chuid an OECD.  Meastar níos mó ná dalta amháin as gach seisear daltaí in Éirinn lag ó 
thaobh scileanna léitheoireachta agus tá a dhá oiread buachaillí (23.2%) sa ghrúpa sin i gcomparáid le cailíní 
(11.3%). 



   

 23

6.5 Conclúid 
Is ábhar díomá na torthaí ginearálta maidir le caighdeán bheartaíocht na scoileanna i ndáil le próiseas 
pleanála DEIS i gcómhthéacs na litearthachta.  Sa chuid is mó de na scoileanna, bhí scóip ann don 
fhorbairt maidir le spriocanna a leagan síos don litearthacht, maidir le straitéisí agus bearta idirghabhála 
a chur i bhfeidhm chun na spriocanna a leagadh síos a bhaint amach agus maidir le gnóthachtáil na 
ndaltaí a mheas.  Fiú sna cásanna ina raibh réimse maith straitéisí agus beart idirghabhála á gcur ar 
fáil, is beag fianaise i scríbhinn a bhí ar fáil ar dhul chun cinn fiúntach.  Is é atá le baint ó na torthaí gur 
gá do na scoileanna cur chuige na scoile uile a tharraingt chucu féin maidir le feabhas a chur ar chúrsaí 
litearthachta agus gur gá do na múinteoirí ábhair ar fad agus do na rannóga ábhair ar fad díriú ar 
fheabhsú na scileanna litearthachta mar réimse barrthábhachta.   
 

7. TORTHAÍ FORIOMLÁNA: UIMHEARTHACHT 
Tugtar sainmhíniú ar uimhearthacht i bplean gníomhaíochta DEIS (2005) i ndáil leis an matamaitic don 
ghnáthshaol ó lá go lá agus, le gairid, in Litearthacht agus Uimhearthacht don Fhoghlaim agus don 
Saol (2011), tugtar de mhíniú ar uimhearthacht gur ionann é agus an cumas tuiscintí agus scileanna de 
chuid na matamaitice a úsáid chun fadhbanna a réiteach agus freastal don éileamh a bhaineann le 
maireachtáil ó lá go lá i gcásanna casta sóisialta.  Fágann sainmhíniúchán de na cineálacha sin go 
dtéann an uimhearthacht níos faide ná ceachtanna foirmeála matamaitice óir tugtar i gceist leo go 
mbeadh de chumas sa duine óg smaoineamh agus cumarsáid a dhéanamh ar bonn cainníochta agus 
cásanna a thabhairt faoi deara ina bhféadfaí réasúnaíocht na matamaitice a chur i bhfeidhm chun 
fadhbanna a scaoileadh.  Is minic go n-úsáideann scoileanna ceachtanna matamaitice, ranganna 
TSCS faoi leith agus ranganna taca foghlama ar leithligh chun díriú ar chúrsaí uimhearthachta.  Níor 
léir le linn na meastóireachta seo go raibh slánchóiriú ar fud na scoile uile á dhéanamh maidir le 
huimhearthacht ar fud an churaclaim i sraith na sóisear agus i sraith na sinsear araon sna scoileanna 
DEIS.  
 
Torthaí: Uimhearthacht 
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7.1 Spriocanna a leagan síos agus sonraí maidir le cúrsaí uimhearthachta 
Is é atá le tuiscint ó thorthaí na meastóireachta ar fud an ocht scoil déag gur ar leibhéal íseal a 
chuathas i ngleic leis an bpleanáil chun feabhas a chur ar scileanna uimhearthachta.  Ní raibh ann ach 
ceithre cinn de scoileanna (22%) a léirigh buanna maidir le spriocanna a leagan síos don 
uimhearthacht agus níor léirigh scoil ar bith buanna faoi leith sa réimse seo.  Bhí polasaí de chuid na 
scoile i dtús a leagan síos i roinnt cásanna.  Fiú sa chás ina raibh spriocanna leagtha amach, ní raibh 
siad sainiúil sonrach nó ní raibh tráthanna ama leagtha amach ag na scoileanna maidir lena dtabhairt i 
gcrích.  Ba léir go ndearnadh roinnt oibre den fhiúntas maidir le sonraí a bhailiú, i ndáil leis an 
Matamaitic go hiondúil, ach níor tháinig anailís éifeachtúil agus spriocanna a leagan síos dá thoradh sin 
i gcónaí. Tugadh faoi deara tionchar an bhuntáiste a bheith ag an TSCS ar spriocanna a leagan síos 
agus a mbaint amach.  Is léiriú na ráitis seo a leanas ar an ngnás oibre a bheith ar chaighdeáin 
éagsúla:  
 

Tá ceann amháin as an dá sprioc atá luaite i bPlean DEIS an choláiste neamhiomlán. Luaitear 
go bhfuil an scór caighdeánaithe maidir le tástáil Vernon ar an Inniúlacht sa Mhatamaitic (>30) 
le hardú gan an spriocscór a lua agus fágann sin nach intomhaiste mar sprioc é.  Sprioc 
shoiléir intomhaiste an dara sprioc ('Leanfaidh gach dalta an cúrsa gnáthleibhéil nó an cúrsa 
ardleibhéil don mhatamaitic sa Teastas Sóisearach mar ullmhúchán don aistriú go dtí sraith na 
sinsear') agus is léir go bhfuiltear á thabhairt i gcrích tríd an úsáid a bhaineann an coláiste as 
grúpaí chumas measctha ar feadh shraith na sóisear agus nach mbíonn ach beirt nó triúr daltaí 
a iarrann an páipéar bonnleibhéil sa scrúdú matamaitice.     
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Mar a chéile le cás na litearthachta, tá roinnt sonraí bonnlíne maithe bailithe i ndáil leis na 
leibhéil uimhearthachta i measc na ndaltaí, agus roinnt traiceála le blianta beaga anuas ar an 
dul chun cinn ón gcéad bhliain go dtí an tríú bliain san áireamh.  Ina ainneoin sin, tá an anailís 
a dhéantar ar na sonraí sin ar leibhéal íseal, mar atá a mhéid a tugadh spriocanna, bearta agus 
straitéisí etc. san áireamh i ndáil le cúrsaí uimhearthachta. 
 
Tá spriocanna leagtha síos maidir le cúrsaí uimhearthachta a bhaineann le cur le hinniúlacht na 
ndaltaí ar an réimse sin.  Tá i gceist go ndéanfar triail inniúlachta sa Mhatamaitic a thabhairt 
chun cinn i rith na scoilbhliana seo.  Tá sprioc eile luaite maidir le hísliú ar líon na ndaltaí a 
iarrann an páipéar bonnleibhéil i scrúdú an Teastais Shóisearaigh sa Mhatamaitic. Is sprioc 
oiriúnach sin maidir le cúrsaí uimhearthachta ach ba cheart athbhreithniú a dhéanamh ina leith 
ionas go leagtar síos í ar bhealach níos sainiúla agus níos intomhaiste. 
 
Tá san áireamh leis na spriocanna maidir le huimhearthacht cur le muinín an dalta i mbun na 
Matamaitoice agus ardú ar an ráta pasála sna scrúduithe Stáit.  Arís, ní foláir na spriocanna sin 
a bheith níos sainiúla sonraí agus intomhaiste i gcomparáid le sonraí bonnlíne atá ar fáil mar 
lón eolais don phróiseas ar fad.  
 
Níl an sprioc fhoriomlán maidir le cúrsaí uimhearthachta, nach luaitear dáta léi, sainiúil ná 
réadúil.  Ina ainneoin sin tá sprioc shonrach leagtha síos do bhliain a haon (2009/10) maidir le 
haois matamaitice na ndaltaí a ardú faoi shé mhí sa chéad bhliain.  Is sprioc sin a bhaineann 
leis an Matamaitic mar ábhar, níl sí dírithe ar aon bhuíon faoi leith sa ghrúpa agus mheasfaí go 
bhfuiltear ag tnúth leis an iomarca.   
 

Bhí scóip forbartha ann sa chuid is mó de na scoileanna (78%) maidir le spriocanna a leagan síos i 
ndáil le cúrsaí uimhearthachta. Tharla sna scoileanna sin go raibh na spriocanna róghinearálta nó nach 
raibh spriocanna ar bith leagtha síos.  Bhí polasaithe de chuid na scoile uile in easnamh i gcás na 
scoileanna ar fad nach mór i ndáil le feabhas a chur ar leibhéil uimhearthachta agus ní raibh idirdhealú 
á dhéanamh idir an Mhatamaitic agus uimhearthacht. Tugtar léargas ar roinnt de na ceisteanna sna 
ráitis seo a leanas:  

 
Níl iarrachtaí an choláiste maidir le dul i ngleic le cúrsaí uimhearthachta tugtha chomh fada 
chun cinn leis an obair i réimsí eile.   
 
… ní féidir na spriocanna maidir le cúrsaí uimhearthachta a bhunú i gcónaí ar ghrádanna níos 
airde sa Mhatamaitic agus air sin amháin agus d'fhéadfadh go mbeadh modhanna 
measúnachta níos leathanréimsí ná na tástálacha caighdeánaithe amháin de dhíth.   
 
Tá an úsáid as triail tagartha mhatamaitice chritéir idirdhealaithe, bunaithe ar churaclam na 
bunscoile agus á chur ar na daltaí, le moladh mar mhodh maith chun an inniúlacht san 
uimhearthacht a dheimhniú.  Dá ndéanfaí sin a úsáid chun bearnaí i réimse scileanna na 
ndaltaí a shonrú, clár feabhais comónta a leagan amach chun tabhairt faoi na bearnaí sin agus 
na trialacha a chur i bhfeidhm arís ag deireadh na scoilbhliana, bheadh sonraí fiúntacha ag an 
rannóg a d'fhéadfaí a chur chun fónaimh mar bhonn maith eolais faoin soláthar i ndáil le 
huimhearthacht sa scoil. 
 
Is cosúil go bhfuil deacracht níos géire ag daltaí le cúrsaí uimhearthachta de réir mar a théann 
siad ar aghaidh trí shraith na sóisear sa scoil.  

7.2 Bearta straitéise agus idirghabhála maidir le uimhearthacht 
Ní raibh ach trí cinn de na scoileanna (17%) a raibh buanna acu maidir le straitéisí chun feabhas a chur 
ar chúrsaí uimhearthachta.  I roinnt cásanna ní raibh straitéisí ar bith ar bun.  Sa chás go raibh straitéisí 
agus bearta idirghabhála ar fáil, ba leis an Matamaitic a bhí siad á gceapadh.  Bhí éagsúlacht ag baint 
leis na bearta idirghabhála agus leis na straitéisí sna scoileanna ba mhó éifeachtúlacht, iad leagtha 
amach chun soláthar do riachtanais éagsúla ar leibhéil éagsúla agus réimse maith modhanna oibre 
agus acmhainní á gcur in úsáid.  I measc na mbeart idirghabhála a bhí á gcur chun feidhme sna 
scoileanna, bhí puzail agus cluichí matamaitice, agus beartaíocht de leithéid Flashmaster; agus Who 
wants to be a Maths millionaire? Thagair na cigirí go sonrach agus go fabhrach i gcás roinnt bheag 
scoileanna do Maths for Fun.  Bhí ceachtanna breise á n-eagrú i roinnt scoileanna nó Seachtain na 
Matamaitice á reachtáil.  Bhí múinteoireacht do ghrúpaí chumas measctha, tionscnaimh TSCS nó 
Project Maths in úsáid i scoileanna eile d'fhonn feabhas a chur ar chúrsaí  uimhearthachta. Tugadh 
tuairiscí mar seo a leanas ar dhea-ghnás oibre:  
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Bhí na tuismitheoirí freisin i mbun straitéisí maidir leis an litearthacht agus leis an 
uimhearthacht a chur chun cinn do na daltaí agus spreagtar iad chun páirt a ghlacadh in 
ngíomhaíocht sa rang, mar shampla Maths for Fun, in éineacht leis na múinteoirí agus leis na 
daltaí. 
 
Tá roinnt bearta idirghabhála maithe ar bun maidir le cúrsaí uimhearthachta. Tá roinnt 
ranganna i sraith na sóisear a bhíonn sa leabharlann do thréimhsí ranganna Matamaitice agus 
eagraítear bearta idirghabhála sa láthair sin de leithéid chluichí Matamaitice agus an Nintendo 
Flashmaster in úsáid ag na daltaí féin. Admhaíonn an scoil gur i dtús na hoibre atáthar i ndáil 
leis an obair chun tabhairt faoin sprioc maidir le cúrsaí uimhearthachta.  
 
Tá plean dréachtaithe i scríbhinn ag rannóg na Matamaitice chun feabhas a chur ar na leibhéil 
uimhearthachta ar fud na scoile ar fad agus bhí fianaise fhollasach ann ar chuairt a thabhairt ar 
sheomra ranga go raibh an plean sin á chur i bhfeidhm sna ranganna matamaitice.  Luaitear na 
spriocanna i dtéarmaí dul chun feabhais ginearálta agus sonraítear roinnt straitéisí maidir leis 
na spriocanna a bhaint amach lena mbaineann úsáid a bhaint as focail phríomhthábhachta 
matamaitice agus athbhreithniú a dhéanamh ar réimsí bunúsacha inniúlachta, mar shampla an 
inniúlacht a bhaineann le céatadáin nó codáin. 
 

Tá scóip forbartha ann i gcás an chuid is mó de na scoileanna (83%) maidir lena gcuid straitéisí agus 
bearta idirghabhála i leith na huimhearthachta.  Tá, ina dhiaidh sin féin, comharthaí ann go bhfuiltear ag 
smaoineamh i roinnt scoileanna ar chur chuige na scoile uile i ndáil leis an uimhearthacht. Bhí roinnt 
fianaise ar fáil go mbítear sásta athrú chun leasa a dhéanamh ach ba follasach go raibh gá le 
hidirdhealú idir cúram na huimhearthachta agus cúram rannóg na Matamaitice agus straitéisí 
traschuraclaim a chur ar bun. Tuigeann na príomhoidí an dúshlán a chuirtear roimh na scoileanna leis 
sin.  
 

Tá aidhmeanna a bhaineann le dul chun cinn i gcumas uimhearthachta na ndaltaí ar fáil faoi 
láthair maidir le gnéithe éagsúla de chláir tacaíochta na scoile.  Den chuid is mó, is tríd an 
gcúnamh taca a bhíonn ag na daltaí le linn ceachtanna tacaíochta foghlama a bhí an bhéim ag 
an scoil ar an uimhearthacht.  Tá an scoil anois ag tosú amach ar an dícheall a dhíriú ar mhodh 
na scoile uile ar chúnamh a thabhairt do na daltaí feabhas a chur ar a gcuid uimhearthachta.  

 
Is cosúil ó shonraí a thiomsaigh an mheitheal tacaíochta foghlama go bhfuil dul chun cinn an-
mhaith á dhéanamh ag na daltaí i réimsí na litearthachta agus na huimhearthachta. …  Ina 
ainneoin sin, glacann an fhoireann leis gurb é seo an t-am chun leathnú a dhéanamh ar scóip 
na bpolasaithe atá i bhfeidhm maidir leis an litearthacht agus an uimhearthacht, go háirithe 
maidir le ról na meithle i ndáil le leasú a dhéanamh ar an gcuraclam ar fad a chur ar fáil ar fud 
na scoile go léir.  

 

7.3 An cur i bhfeidhm, an tionchar agus an dul chun cinn i ndáil le straitéisí maidir le 
uimhearthacht  
Ó tharla nach bhfuil straitéisí agus bearta idirghabhála maidir le cúrsaí uimhearthachta ar bun sa chuid 
is mó de na scoileanna, ní haon ionadh nach bhfuil an cur i bhfeidhm ná meas an dul chun cinn ina 
réimsí bua.  Ní raibh bua ag baint leis an gcur i bhfeidhm agus leis an dul chun cinn araon ach amháin i 
gcás 17% de na scoileanna. Sna cásanna sin inar tugadh faoi deara dea-ghnás den éifeacht, bhí ról 
tábhachtach ó thaobh ceannródaíochta ag an bhfoireann tacaíochta foghlama, bhí na scoileanna ag 
spreagadh na ndaltaí chun páipéir matamaitice ar leibhéal níos airde a thriail agus bhí sonraí in úsáid 
chun an leibhéal dul chun cinn a dheimhniú.  Sonraíodh samplaí de mheon fabhrach a chothú i leith na 
Matamaitice, de dhréim le leibhéal níos airde a chothú agus le tionchar a bheith ag an dá bheart sin: 

 
Cé nach bhfuil réimse chomh forleathan ann agus atá de straitéisí maidir leis an litearthacht, 
bhí fianaise ar fáil go bhfuil dul chun cinn maith á dhéanamh maidir le cúrsaí uimhearthachta. 
Mar shampla, tá caoga faoin gcéad dhaltaí an Teastais Shóisearaigh anois ag féachaint le 
Matamaitic a dhéanamh ar an ardleibhéal sa Teastas Sóisearach, tá Matamaitic ar an 
ardleibhéal á tairiscint le haghaidh na hArdteistiméireachta agus tá roinnt de na daltaí TSCS a 
chuaigh chun cinn ó Mhatamaitic an bhonnleibhéil go dtí an gnáthleibhéal.   
 

Bhí scóip forbartha ann i gcás 83% de na scoileanna i ndáil leis na straitéisí a chur i bhfeidhm agus leis 
an dul chun cinn a dhéantar d'fhonn feabhas ar chúrsaí uimhearthachta.  Tríd is tríd, ba léir go raibh gá 
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le cur chuige na scoile uile a thabhairt chun cinn i ndáil leis an gcur i bhfeidhm, lena chinntiú go nglactar 
i ngach rannóg ábhair leis an dualgas dul i ngleic le cúrsaí   
litearthachta agus uimhearthachta, le hathbhreithniú a dhéanamh ar na modhanna múinteoireachta a 
chleachtaítear agus le sonraí a úsáid chun an dul chun cinn a mheas. Tá le tuiscint ó na tuairimí seo a 
leanas de chuid na gcigirí go bhfuil cúnamh agus treoir de dhíth ar na scoileanna agus ar na múinteoirí 
maidir le feabhas a chur ar scileanna uimhearthachta na ndaltaí.  
 

Maidir le réimse na huimhearthachta, tá le tuiscint ón bhfianaise go bhfuil scóip mhór ann don 
fhorbairt ar thuiscint faoi scileanna uimhearthachta agus an cúnamh taca ina leith ar fud an 
churaclaim ar fad.  
 
Mar a chéile le cás na litearthachta, tugtar cúnamh taca do dhaltaí i sraith na sóisear i ndáil leis 
an uimhearthacht. Ina ainneoin sin, is léir ó na sonraí bonnlíne a bhailigh an scoil maidir leis an 
tréimhse 2007–2010 go mbíonn trioblóid leis an uimhearthacht go fóill ag 31.5% ar an meán de 
bhuíon an chúigiú bliain.  

 
Ní mór scrúdú géar a dhéanamh ar eagrú na ranganna sa scoil le linn shraith na sóisear 
d'fhonn cinntiú go bhfuiltear ag freastal do riachtanais na ngrúpaí ar fad, go háirithe na grúpa is 
mó a bheadh i mbaol.  Ba cheart athbhreithniú freisin ar an gcaoi a gcuirtear chuig an teagasc 
foirne d'fhonn cinntiú go bhfuil toradh níos fearr á thabhairt i gcrich leis ar an obair maidir leis 
an litearthacht, an uimhearthacht agus na leibhéil ghnóthachtála go ginearálta ar fud réimsí uile 
an churaclaim.  
 
D'fhonn cinntiú go bhfuil torthaí níos fearr á dtabhairt i gcrích ... ... Níl aon fhianaise ar taifead 
go bhfuil feabhas tagtha ar réimse na huimhearthachta.  
 
Cé go ndeirtear go leantar ar fud na ranganna ar fad den chur chuige maidir leis an litearthacht 
and uimhearthacht a thabhairt chun cinn le ranganna TSCS, bhíothas in amhras, mar gheall ar 
fhianaise ó na páirtithe a cuireadh faoi agallamh agus ar ranganna a bhreathnú, arbh ann do 
straitéisí maidir leis an litearthacht agus an uimhearthacht ar fud an churaclaim. 

7.4 Tuairimí na dTuismitheoirí agus na nDaltaí maidir le Matamaitic 
Ceapann idir thuismitheoirí agus scoileanna araon inniúlacht san uimhearthacht le cumas sa 
Mhatamaitic.  Luaigh 58.2% de na daltaí go dtaitníonn an Mhatamaitic leo mar ábhar ach bhí céatadán 
níos airde ná sin (64%) a bhraith go raibh ag éirí go maith leo sa Mhatamaitic. Bhí níos mó misnigh ag 
na tuismitheoirí agus 75.8% ag rá go raibh ag éirí go maith lena gcuid leanaí sa Mhatamaitic.  Ar an 
gcuma chéanna le cás na léitheoireachta, na scríbhneoireachta agus an litrithe, bhí mionlach 
suntasach de na daltaí a d'airigh nach raibh siad ag déanamh go maith sa Mhatamaitic (22.6%) nó 
nach raibh a fhios acu an raibh nó nach raibh (13.5%). 
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Is díol spéise a thabhairt faoi deara go bhuil 6% níos mó de na daltaí a thugann le fios gur maith leo 
Béarla ná mar a airíonn go bhfuil ag éirí go maith leo leis an mBéarla mar ábhar, agus gurb é a mhalairt 
de chás é i ndáil leis an Matamaitic.  Tá 5.7% níos lú de na daltaí a thugann le fios go dtaitníonn an 
Mhatamaitic leo ná mar a bhraitheann go bhfuil siad ag cruthú go maith sa Mhatamaitic.  Bheadh le 
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tuiscint as sin go bhuil sciar bheag de na daltaí a bhféadfadh meon anróiteach a bheith acu i ndáil leis 
an Matamaitic. D'fhéadfadh chomh maith gurb é atá á léiriú leis gur mó atá á dhéanamh ag na 
scoileanna chun léitheoireacht a chur chun tosaigh agus an litearthacht a thabhairt chun cinn agus go 
bhfuil feidhm thairbheach fhónta á chur i gcrích maidir leis an litearacht ag leabharlanna sna 
scoileanna.  Ní mór dícheall den chineál céanna a dhéanamh maidir le réimse na Matamaitice agus le 
huimhearthacht ar fud an churaclaim.  

7.5 Conclúid: Uimhearthacht 
Tríd is tríd, tá ábhar díomá sna torthaí maidir le cúrsaí uimhearthachta.  Cé go raibh straitéisí tugtha 
chun cinn ag líon an-bheag scoileanna i ndáil leis an Matamaitic agus go raibh siad sin á gcur in úsáid 
le barr éifeachta i roinnt cásanna, níor thug siad dáiríre faoi phleanáil de chineál ar bith maidir le 
feabhas ar chúrsaí uimhearthachta ar fud an churaclaim.  Ní mór do na scoileanna tús áite a thabhairt 
do chúrsaí uimhearthachta agus iad i mbun pleanála don fheabhas. Ba cheart go bhfeicfí do 
mhúinteoirí na n-ábhar ar fad gur múinteoirí uimhearthachta iad freisin, chomh maith le múinteoirí 
litearthachta, agus ba cheart do na rannóga ábhair cúram a ghlacadh as an uimhearthacht agus an 
litearthacht a shlánchóiriú mar chuid dhílis den phleanáil agus den chur i bhfeidhm maidir leis na 
hábhair ar fad.  D'fhéadfadh feabhas ar chúrsaí uimhearthachta i scoileanna DEIS a theacht ó Project 
Maths a chur i lár an aonaigh, leas níos forleithne a bhaint as acmhainní agus straitéisí breise de 
leithéid Maths for Fun, úsáid níos minice as teicneolaíocht an eolais agus na cumarsáide (TEC), úsáid 
chuí as múinteoirí agus cur chuige na scoile uile maidir le huimhearthacht a thabhairt chun cinn. 

7.6 Tuairimí na bpríomhoidí maidir le gnóthachtáil i scrúduithe, litearthacht agus uimhearthacht 
Bhí an dúshlán a bhain le díriú ar na daltaí cearta, le spriocanna a leagan síos maidir le cúrsaí 
uimhearthachta agus litearthachta, le dáileadh den chineál is fearr a dhéanamh ar acmhainní agus ar 
bhearta idirghabhála, agus le héifeachtúlacht mhúinteoireacht foirne a chinntiú ar na hábhair buartha a 
chuir roinnt de na príomhoidí in iúl a ndearnadh agallamh leo.  Luadh ceisteanna maidir le litearthacht 
agus uimhearthacht ar bhonn traschuraclaim agus na deacrachtaí a bhaineann le cur chuige den sórt 
sin a chur i bhfeidhm ar leibhéal na scoile uile.  Mar shampla, ní raibh gach múinteoir ábhair gafa le 
húsáid as focail bharrthábhachta.  Bhí ceisteanna ag baint freisin le modhanna múinteoireachta agus le 
téacsanna.  Bhí ar na príomhoidí déileáil le fadhbanna den chineál sin i gcomhthéacs na deacrachta a 
bhaineann le caidreamh tairbheach a choinneáil ar bun idir an múinteoir agus an dalta agus muinín na 
foirne a choinneáil de réir mar a bhíonn an cás maidir le gach scoil faoi leith.  Bhí feabhas a chur ar 
ghnóthachtáil an dalta ina ábhar buartha ach mheas cuid mhór gur chuidigh an obair a dhéantar maidir 
le cúrsaí tinrimh nó le polasaithe faoi obair bhaile a thabhairt chun cinn leis an ngnóthachtáil ar aon 
chuma. 

8. TORTHAÍ FORIOMLÁNA:  PÁIRTNÉIREACHT  
Tá ceaptha go gcothódh scoileanna a dtugtar cúnamh tacaíochta dóibh faoi phlean gníomhaíochta 
DEIS páirtnéireacht leis na tuismitheoirí agus leis an bpobal, agus ceangal a chothú le 
gníomhaireachtaí seachtracha san áireamh.  Tá dlite orthu chomh maith ceangal a chothú le 
scoileanna agus le coláistí eile, mar shampla trí chláir aistriúcháin a thabhairt chun cinn maidir leis an 
aistriú ón mbunscoil go dtí an scoile iarbhunscolaíochta nó leis an aistriú go dtí na coláistí tríú leibhéal.  
Déantar torthaí na meastóireachta seo i ndáil leis na réimsí sin a thiomsú faoin gceannteideal 
páirtnéireacht.  Is cosúil go bhfuil réimse na páirtnéireachta ar cheann ar ghlac na scoileanna chucu 
féin le fonn é agus tuairiscíonn siad gur éirigh leo cur leis an ról a dhéanann na tuismitheoirí.  Meastar 
an ról atá le tionscnaimh áirithe, TBSP agus CCS ina measc, a bheith cinniúnach maidir leis na 
tuismitheoirí a chothú mar pháirtnéirí.  

Torthaí: Páirtnéireacht 
 

 
Spriocanna 

agus 
sonraí 

Bearta 
Straitéise 

agus 
Idirghabhála 

Cur i bhFeidhm 
agus Tionchar Dul chun Cinn 

Buanna 
 56% (10) 83% (15) 61% (11) 56% (10) 

Scóip 
forbartha 44% (8) 17% (3) 39% (7) 44% (8) 
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8.1 Spriocanna a leagan síos agus sonraí: páirtnéireacht 
Ba é tuairim na gcigirí go raibh buanna ag baint leis an gcuid is mó de na scoileanna (56%) agus 
spriocanna á leagan síos i ndáil leis an bpáirtnéireacht le tuismitheoirí agus, i roinnt cásanna, le daoine 
eile.  Sna cásanna ar tugadh faoi deara dea-ghnás éifeachtúil i bhfeidhm, bhí na scoileanna ag tosú ar 
shonraí a úsáid chun toradh níos fearr a thabhairt i gcrích, bhí lucht foirne faoin TBSP ag glacadh de 
chúram orthu féin spriocanna a leagan síos agus bhí iarracht á dhéanamh sna scoileanna spriocanna a 
shocrú d'fhonn cur leis an leibhéal tinrimh ag cruinnithe:  
 

Tá spriocanna fiúntacha, maidir le cur le rannpháirtíocht na dtuismitheoirí in imeachtaí na scoile 
agus ceangal inmharthana baile scoile pobail a chothú, sonraithe i bplean DEIS an choláiste 
ach is spriocanna iad atá ginearálta ó chineál. Níl aon sprioc shainiúil shonrach luaite sa phlean 
a bhféadfaí an dul chun cinn maidir leis na réimsí seo a mheas ina leith. 
 
Trí dhícheall an chomhordaitheora TBSP den chuid is mó, tá caidreamh maith cothaithe ag an 
scoil leis na tuismitheoirí agus caidreamh sármhaith le gníomhaireachtaí seachtracha. Tá na 
spriocanna atá leagtha síos maidir le páirtnéireacht soiléir agus bearta éifeachtúla leagtha 
amach mar chúnamh lena dtabhairt i gcrích.  

 
Ba cheart a thabhairt faoi deara gur measadh i roinnt cásanna go raibh an gnás oibre go maith ainneoin 
na spriocanna a bheith ginearálta ó chineál in áit a bheith sainiúil sonrach.  
 

Cé nár leagadh síos spriocanna i ndáil leis an réimse seo, cuireadh taifid ar shonraí ar fáil ina 
leith tar éis na meastóireachta sa scoil féin.  Ba léir ó na taifid sin an sciar de na tuismitheoirí a 
d'fhreastail na cruinnithe breise bunaithe ar na ranganna idir tuismitheoirí agus daoine áirithe 
den fhoireann a chuirtear ar fáil do thuismitheoirí na ndaltaí sa chéad bhliain.  Bhí fianaise ó na 
tuismitheoirí a bhuail leis an meitheal meastóireachta go raibh ardmheas ar iarrachtaí na scoile 
caidreamh a chothú leis na tuismitheoirí agus iad a tharraingt isteach i saol na scoile. 
 
Táthar mall ag leagan síos spriocanna maidir le réimse na páirtnéireachta agus cúiseanna 
maithe leis. Bheadh le tuiscint ón aiseolas ó cheistiúchán na dtuismitheoirí agus ón ngrúpa 
fócais go bhfuil meon an-fhabhrach i leith na scoile agus na mbeart atá ar bun faoi láthair. Tá 
dhá sprioc shonracha leagtha síos don bhliain 2010/11: tuismitheoirí dhaltaí sa chéad bhliain a 
mbeadh baol go bhfágfaidís an scoil roimh ceann cúrsa; feabhas a chur ar an tinreamh ag 
cruinnithe idir múinteoirí agus tuismitheoirí. Ní mór don scoil an tráth seo sonraí a bhailiú maidir 
leis an dara hábhar sin agus anailís a dhéanamh orthu.  
 

 
Sonraíodh go raibh scóip forbartha ann i gcás ocht gcinn de na scoileanna (44%) maidir le spriocanna 
a leagan síos d'fhonn feabhas a chur ar an bpáirtnéireacht le tuismitheoirí agus daoine eile. Sa chás 
gur luaigh na cigirí scóip a bheith ann don fhorbairt, ba léir nach raibh spriocanna leagtha síos nó gur 
leagadh síos spriocanna nach raibh intomhaiste.  
  

Tá spriocanna leagtha síos maidir le feabhas a chur ar an bpáirtnéireacht le tuismitheoirí agus 
daoine eile. Ina ainneoin sin, tá roinnt de na spriocanna, mar shampla cur le tinreamh na 
dtuismitheoirí ag cruinnithe scoile, nár mhór iad a bheith níos intomhaiste ionas go bhféadfaí a 
mheas cé chomh maith agus atá ag éirí leo maidir leis na tuismitheoirí a spreagadh chun páirt 
níos mó a ghlacadh in imeachtaí na scoile. 
 
Níl spriocanna sainiúla sonracha ná intomhaiste ar bith leagtha síos agus níl aon sonraí 
inmheasta ar fáil ón scoil a d'fhéadfaí a úsáid chun a mheas má tá toradh fónta ar na straitéisí 
agus ar na bearta idirghabhála atá in úsáid chun páirtnéireacht le tuismitheoirí agus daoine eile 
a chothú. 
 
Cé nach bhfuil spriocanna ar bith leagtha síos maidir leis an bpáirtnéireacht le tuismitheoirí 
agus daoine eile, tá roinnt de na straitéisí agus de na bearta idirghabhála atá ar bun a bhfuil 
fiúntas mór leo. 

 

8.2 Bearta straitéise agus idirghabhála maidir le páirtnéireacht 
Is léir ó na torthaí go bhfuil na scoileanna éifeachtúil maidir le straitéisí agus bearta idirghabhála a 
leagan amach maidir leis an bpáirtnéireacht.  Mheas na cigirí mórchuid mhór na scoileanna (83%) a 
bheith go  maith nó go han-mhaith i mbun an réimse seo den obair.  I measc na straitéisí ar cosúil iad a 
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bheith éifeachtúil maidir leis an bpáirtnéireacht tá na straitéisí sin a bhaineann le dea-chumarsáid:  
oícheanta do bhronnadh gradaim agus duaiseanna, oícheanta eolais, teachtaireachtaí téacs.  Tugadh 
suntas freisin do straitéisí chun cúnamh taca a thabhairt do na tuismitheoirí:  meantóireacht a 
gcomhaoisí féin ar thuismitheoirí, modhanna taistil a shocrú do thuismitheoirí, tuismitheoirí ag tabhairt 
faoin léitheoireacht beirte do na daltaí a ndírítear orthu.  Bhí caidreamh maith á cheangal freisin le 
gnólachtaí seachtracha, le forais oideachais agus le gníomhaireachtaí eile, mar shampla Cumann 
Naomh Uinsionn de Pól (mar bhonn taca le teagasc sa bhaile).  Tá tuairisc le fáil ar na straitéisí atá in 
úsáid sna scoileanna ó na tuairimí seo a leanas: 
 

Is follasach go mbíonn fáilte roimh na tuismitheoirí sa scoil. Tugann comhairle na dtuismitheoirí 
faoi réimse beart tacaíochta, scéim na leabhar in aisce a riar ina measc. Bhí na tuismitheoirí 
freisin i mbun straitéisí maidir leis an litearthacht agus leis an uimhearthacht a chur chun cinn 
do na daltaí agus spreagtar iad chun páirt a ghlacadh in ngníomhaíocht sa rang, mar shampla 
Maths for Fun, in éineacht leis na múinteoirí agus leis na daltaí. 
 
Tá caidreamh maith ceangailte ag an scoil leis na tuismitheoirí agus le gníomhaireachtaí 
seachtracha.  Is trí dhícheall mór an chomhordaitheora TBSP a nascadh an caidreamh sin.  Tá 
comhordaitheoir TBSP go lánaimsearthach sa scoil le dhá bhliain anuas. Luaigh tuismitheoirí le 
linn chruinniú an ghrúpa fócais gur minic gurb é an comhordaitheoir TBSP an chéad duine a 
mbeadh caidreamh acu leis sa scoil.  

 
Ba léir cumarsáid den scoth leis na tuismitheoirí. Bíonn bróisiúir ar fáil do thuismitheoirí dhaltaí 
sa chéad bhliain atá leagtha amach ionas gur furasta don tuismitheoir tairbhe a bhaint astu.  
 

Fiú amháin sna trí scoil ina raibh scóip forbartha maidir le straitéisí chun páirtnéireacht a chur chun 
cinn, rinneadh iarrachtaí dea-chumarsáid a chothú leis na tuismitheoirí, tríd an TBSP go hiondúil. 
Tugtar léiriú ar dhícheall na scoileanna leis tuairimí seo a leanas:  
 

Bíonn réimse maith straitéisí agus gníomhaíochta a gcur i bhfeidhm ag lucht foirne TBSP 
d'fhonn dea-chumarsáid a chothú idir an baile agus an scoil.  Ní mór, i ndáil leis an bplean 
gníomhaíochta d'fhonn an sprioc maidir le Coiste 'Daoine Óga i mBaol' a bhunú a chur i 
bhfeidhm, straitéisí agus bearta idirghabhála a thabhairt isteach mar chuid dhílis de atá sainiúil 
sonrach agus a shoirbhíonn don obair i bpáirtnéireacht le tuismitheoirí. 
 
D'fhéach an scoil le caidreamh a chothú leis an réimse iléagsúil tuismitheoirí atá ag daltaí na 
scoile.  Bhí dua agus deacracht ag baint leis sin agus líon suntasach de na tuismitheoirí ar 
beag caidreamh a bhíonn eatarthu féin agus an scoil... Tá seomra na dtuismitheoirí curtha ar 
bun ag an scoil agus is maith an tionscnamh sin...  Cuireann an scoil cúrsaí Béarla mar 
Theanga Breise ar fáil freisin do thuismitheoirí.  

8.3 An cur i bhfeidhm, an tionchar agus an dul chun cinn i ndáil le straitéisí maidir le 
páirtnéireacht 
Tá an chosúlacht ar an scéal go bhfuil ag éirí go maith leis na  scoileanna maidir le straitéisí a chur i 
bhfeidhm agus dul chun cinn a dhéanamh i gcúrsaí páirtnéireachta.  Bhí an chuid is mó de na 
scoileanna (61%) a ndearnadh meastóireacht orthu go maith nó an-mhaith maidir lena gcuid 
spriocanna a chur i bhfeidhm agus bhí buanna ag 56% díobh maidir leis an dul chun cinn a mheas.  
Sna scoileanna sin ina raibh an dea-ghnás oibre le tabhairt faoi deara, bhí na tuismitheoirí á gcoinneáil 
ar an eolas nó bhí siad páirteach san obair féin; chuathas i gcomhairle leis na tuismitheoirí faoin 
leibhéal ag a seasfadh an dalta an scrúdú; agus cuireadh tuairiscí chucu go rialta.  Bhí an TBSP agus 
lucht foirne CCS ina bpointí maithe caidrimh.  Bhí fianaise ar fáil i roinnt bheag scoileanna ar dhul chun 
cinn intomhaiste.  
 

Tá úsáid éifeachtúil á bhaint as cuairteanna ar an mbaile agus tá gnás oibre bunaithe mar 
chuid den TSCS agus den chlár Slí Eile trína seoltar cártaí poist abhaile nuair a éiríonn go 
maith leis an dalta.. 
 
Síníonn na tuismitheoirí dialann obair bhaile an dalta gach oíche agus gach seachtain.  Tá 
feabhas ag teacht ar an tinreamh ag cruinnithe idir tuismitheoirí agus múinteoirí chomh maith 
mar gheall ar na bearta sonracha a rinneadh.  Luaigh tuismitheoirí gur thaitin leo go raibh de 
pholasaí ag an scoil an doras a bheith oscailte rompu.  
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Bhí mionlach (44%) de na scoileanna ina raibh scóip forbartha maidir le cúrsaí páirtnéireachta agus sna 
cásanna sin ní mba léir go rabhthas dúthrachtach ar fud na scoile uile maidir le páirt thairbheach na 
dtuismitheoirí sa chúram a chothú; ní raibh sonraí ar fáil sa chaoi agus go bhféadfaí an dul chun cinn a 
mheas; agus, sa chás go raibh faisnéis ar fáil, ní raibh anailís á dhéanamh air. 
 

Coinnítear sonraí faoi pháirt agus faoi bhaint na dtuismitheoirí le bearta agus gníomhartha 
éagsúla.  Ní foláir, ina dhiaidh sin féin, anailís a dhéanamh ar na sonraí sin ionas go mbíonn 
tuiscint ar an dul chun cinn maidir leis na spriocanna a bhaint amach agus lón eolais ar fáil 
nuair a bhíonn spriocanna á leagan amach arís san am atá le theacht. Tá comharthaí ann go 
bhfuil dul chun cinn á dhéanamh maidir le tinreamh na dtuismitheoirí ag cruinnithe.  
 
Tá dhá bhliain caite ag cur bearta i bhfeidhm i ndáil leis na spriocanna atá leagtha amach agus 
luaigh an comhordaitheoir TBSP go gceaptar go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh.  B'fhiú 
sonraí a bheith á mbailiú agus á dtiomsú ionas go bhféadfaí tástáil a dhéanamh maidir leis an 
tuairim sin.  

8.4 Tuairimí na dtuismitheoirí maidir le páirtneireacht leis na scoileanna 
Sna freagraí a tugadh ar cheistiúcháin, ba theist mhaith ar na scoileanna an moladh a bhí ag 
tuismitheoirí orthu: luaigh sciar an-ard de na tuismitheoirí (95%) go raibh fáilte rompu ag an scoil.  
D'áitigh 92.1% de na tuismitheoirí go ndéanann siad freastal ar chruinnithe tuismitheoirí agus 
múinteoirí.  I gcodarsnacht leis sin, níor dhúirt ach 48.5% de na daltaí go dtagann duine ón mbaile 
isteach ar scoil chun labhairt leis na múinteoirí.  D'fhéadfadh gur comhartha sin go mbaineann freagraí 
na ndaltaí le baint a bheith ag a gcuid tuismitheoirí leis an scoil ar bhonn aonair.  Luaigh príomhoidí go 
raibh sé deacair cumarsáid a dhéanamh le roinnt tuismitheoirí agus bhí roinnt scoileanna a leag síos 
spriocanna go sonrach maidir le feabhas a chur ar an tinreamh ag cruinnithe tuismitheoirí agus 
múinteoirí, cé go raibh an tiomsú sonraí i ndáil leis an réimse sin breac-chúiseach go maith.  D'éiligh an 
chuid is mó de na scoileanna (68.3%) ar na tuismitheoirí dialann scoile na leanaí a shíniú.  Is féidir 
modh simplí éifeachtúil cumarsáide a chothú leis an ngnás sin má úsáidtear é ar mhaithe le haiseolas 
moltach seachas a bheith in úsáid chun eolas a chur in iúl nó chun teachtaireachtaí cáinteacha amháin 
a thabhairt.   Bhí gnás an-mhaith ina leith sin á chleachtadh i roinnt scoileanna.  Ina ainneoin sin, bhí 
mionlach suntasach de na tuismitheoirí (29.9%) a luaigh nach mbíonn orthu na dialanna a shíniú.  Cé 
go raibh an chuid is mó de na tuismitheoirí (81.5%) a dúirt go bhfaigheann siad tuairiscí faoi dhul chun 
cinn na ndaltaí, ba díol iontais 16.8% ag rá nach bhfaigheann siad tuairiscí den sórt sin. Ó tharla go n-
eisíonn mórchuid mhór na scoileanna tuairiscí i scríbhinn sa ghnáthbhealach, go háirithe tar éis 
scrúduithe scoile faoi Nollaig agus sa samhradh, ba cheart do na scoileanna féachaint ar bhealaí chun 
a dheimhniú go bhfaigheann na tuismitheoirí iad agus go bhfuil siad in ann an t-ábhar a thuiscint gan 
bheann ar riachtanais maidir le litearthacht nó teanga.  
 
Rinneadh an ról a chíoradh atá ag scoileanna maidir le cúnamh taca a thabhairt do na tuismitheoirí 
ionas gur féidir leosan ina dhiaidh sin cuidiú leis na leanaí i mbun a gcuid foghlama dóibh.  Luaigh 
75.3% de na tuismitheoirí go gcuireann an scoil comhairle orthu faoin mbealach le cuidiú lena gcuid 
leanaí agus tá sin le moladh.  Bhí, ina dhiaidh sin féin, 13.4%  a luaigh nach gcuirtear comhairle orthu 
agus 11.3% a dúirt nach raibh a fhios acu.  Cé nach móide gá ag na tuismitheoirí ar fad le comhairle 
den chineál sin, ba chóir do na scoileanna cinntiú go bhfuil an cúnamh taca atá de dhíth orthu á fháil ag 
gach tuismitheoir.  Modh eile chun cúnamh taca a thabhairt do na tuismitheoirí chun cuidiú lena gcuid 
leanaí is ea cúrsaí a chur ar fáil do na tuismitheoirí.  Luaigh mórchuid na dtuismitheoirí (61.6%) gur rith 
an scoil a ndéanann a gcuid leanaí freastal uirthi cúrsaí do na tuismitheoirí.  Tá eiseamláirí ar fáil den 
dea-ghnás á chleachtadh i scoileanna agus d'fhéadfaí sin a chur i bhfeidhm níos forleithne.  Mar 
shampla, tá deiseanna teachtaireachtaí téacs tugtha chun cinn i roinnt scoileanna i ndáil le gnóthaí 
seachas asláithreacht nó dúnadh na scoile a chur in iúl do na tuismitheoirí; d'fhéadfaí an meán céanna 
sin a úsáid chun fógra a thabhairt do na tuismitheoirí faoi ranganna daoine fásta atá dírithe ar chúnamh 
taca a chur ar fáil do na leanaí.  I bhfianaise na dtorthaí sin, ba chóir do na scoileanna féin breis sonraí 
a bhailiú faoi riachtanas faoi leith na dtuismitheoirí i ndáil le cúnamh taca a thabhairt do na leanaí i 
mbun a gcuid foghlama dóibh.  Luaigh mionlach beag de na tuismitheoirí (21.3%) go dtagann duine ón 
scoil ar cuairt chucu chun labhairt leo faoina gcuid leanaí.  Cé go bhféadfaí a mheas gur íseal an uimhir 
sin, ba cheart a thabhairt chun aire gur beart seo a mbaineann an TBSP agus daoine eile leas as ar 
bhealach saindírithe i ndáil go háirithe leis na daltaí sin a bheadh i mbaol.  Ba cheart ina dhiaidh sin is 
uile go ndéanfadh gach scoil an dul chun cinn ina leith seo a mheas. 
 
Bhí mionlach (47.7%) de na tuismitheoirí a luaigh go raibh seomraí leagtha amach ag an scoil le húsáid 
ag na tuismitheoirí agus bhí 20.8% a luaigh nach raibh.  Is comhartha an freagra ó 31.8% de na 
tuismitheoirí nach raibh a fhios acu an raibh nó nach raibh go bhfuil ceisteanna le réiteach maidir le 



   

 31

cineál an chaidrimh a tharlaíonn agus nádúr na cumarsáide.  D'fhéadfadh deacracht le seomra a chur 
ar fáil d'úsáid na dtuismitheoirí amháin i roinnt scoileanna nach bhfuil oiread sin spáis iontu ach 
d'fhéadfadh freisin gur léiriú sin a dhéanamh ar an tábhacht atá ag an scoil leis an bpáirtnéireacht le 
tuismitheoirí agus an stádas a thugtar dó sin. 

8.5 Tuairimí na bpríomhoidí maidir le páirtnéireacht le tuismitheoirí agus daoine eile 
I ndáil le cúrsaí páirtnéireachta, bhí cuid mhór de na príomhoidí a ndearnadh agallamh leo den tuairim 
go raibh de bhuntáiste le cúnamh taca a bheith acu faoi Phlean Gníomhaíochta DEIS gur cuireadh leis 
an bpáirtnéireacht le tuismitheoirí.  Cé go mb'ábhar áthais sin, tugadh faoi deara chomh maith go raibh 
deacracht i gcónaí le cúnamh taca na dtuismitheoirí a fháil agus le tuismitheoirí a d'fhan glan ar an 
gcúram a tharraingt isteach.  Measadh go bhuil tábhacht ina leith sin le ról TBSP éifeachtach.    

8.6 Conclúid 
Tríd is tríd, is ábhar molta go ginearálta atá sna torthaí maidir le cúrsaí páirtnéireachta agus is léir gur 
réimse tús áite ag an gcuid is mó de na scoileanna an caidreamh leis na tuismitheoirí.  Tá an leas a 
bhaintear as réimse straitéisí éagsúla chun an pháirtnéireacht leis na tuismitheoirí a chothú ina réimse 
bua sa chuid is mó de na scoileanna (83%).  Ina ainneoin sin, tá scóip ann i gcónaí don fhorbairt maidir 
le spriocanna a leagan síos agus an dul chun cinn a mheas i mbeagán níos lú ná leath na scoileanna 
(44%). Is cosúil ó fhreagraí na dtuismitheoirí ar na ceistiúcháin go n-airíonn an chuid is mó de na 
tuismitheoirí fáilte rompu sa scoil, aontaíonn siad go dtagtar i gcomhairle leo maidir leis an oideachas ar 
a gcuid leanaí agus is dóigh le cuid mhór acu go dtugann an scoil cúnamh taca dóibh maidir le cuidiú 
lena gcuid leanaí féin san fhoghlaim.  
 

9 ACHOIMRE MAIDIR LEIS NA PRÍOMHTHORTHAÍ 
Tá le tuiscint ó thorthaí na meastóireachta go bhfuiltear an-dúthrachtach maidir le daltaí na scoile sna 
scoileanna a bhain leis an sampla agus bhí moladh i gcuid mhór de thaifid na gcigirí ar na bearta 
meastóireachta ar dhíograis an lucht teagaisc agus ar an réimse straitéisí agus bearta idirghabhála a 
bhí á gcur in úsáid.  Cuirtear bonn treise faoi sin leis na freagraí a thug daltaí agus tuismitheoirí ar 
shuirbhéanna.  Luaigh príomhoidí go raibh ar cheann de na buntáistí a tháinig ó DEIS do na scoileanna 
gur tháinig feabhas ar an obair foirne i measc mhúinteoirí na scoile.  Ba cheart go mbeadh leas as an 
mbuntáiste sin agus pleanáil á déanamh sna scoileanna san am atá le teacht. 
 
Tugtar forléargas san achoimre seo a leanas ar thorthaí na meastóireachta sna hocht gcinn déag de 
scoileanna.  
 
Na Próisis Phleanála: Bhí éagsúlacht ó scoil go scoil idir an chéim den phleanáil le haghaidh DEIS ag 
a rabhthas (bliain a haon, a dó nó a trí) agus idir na téamaí DEIS a roghnaíodh chun díriú orthu agus is 
tosca buntábhachta iad sin i ndáil leis an méid tionchair a bhí ó DEIS go dtí seo agus leis an dul chun 
cinn a measadh a bheith déanta.  Bhí iarbhunscoileanna, tráth a ndearnadh an mheastóireacht, ag 
céim an-luath sa phróiseas pleanála maidir le DEIS agus i gcás roinnt scoileanna, ba í an bhliain scoile 
2009/10 an chéad bhliain sa tsraith pleanála trí bliana.  
 
Is é is léir ó thorthaí na meastóireachta go bhfuil scóip ann d'fhorbairt ar na próisis phleanála ar fad ar 
fud na dtéamaí ar fad a bhaineann le DEIS.  I gcásanna fíordhona, ní dheachthas i ngleic leis an 
bpleanáil ar chor ar bith nó is ar éigean má chuathas.  Mar shampla, bhí roinnt bheag scoileanna nach 
raibh aon phlean DEIS iontu agus níor cuireadh aon fhianaise ar fáil go ndearnadh pleanáil faoi leith de 
réir córais.  Ba iad na gnéithe ba laige den phróiseas pleanála de réir mar a sonraíodh: socrú 
spriocanna (ní raibh aon spriocanna ann nó ní raibh siad de réir an chórais SMART; sainiúil, 
intomhaiste, indéanta, réadúil agus le teorainn ama (ó specific, measurable, attainable, realistic agus 
time bound an Bhéarla an t-acrainm)); easpa maidir le sonraí a thiomsú nó gan iad a thiomsú ar chor ar 
bith; gan mórán anailíse a dhéanamh ar na sonraí nó gan mórán meastóireachta a dhéanamh ag tús 
nó ag deireadh an phróisis phleanála nó gan an anailís sin nó an mheastóireacht sin a dhéanamh beag 
ná mór.  
 
I ndáil le téamaí DEIS, is cosúil gur díríodh an phleanáil sna scoileanna ar an gcéad dul síos ar chúrsaí 
tinrimh agus coinneála agus ar ghnéithe áirithe den dul chun cinn. Is réimsí na trí cinn sin a bhfuil 
ceangal dlúth eatarthu agus dul thar a chéile.  D'fhéadfadh go raibh tionchar ag an gClár Críochnaithe 
Scoile (CCS) agus lucht foirne aimnithe maidir le teagmháil baile scoile pobail (TBSP) a bheith ar fáil, 
chomh maith le struchtúr a bheith ar bun cheana féin, mar shampla ceannasaithe bliana agus 
teagascóirí, ar a leagfaí cúram maidir leis na réimsí sin, ar an socrú tabhairt faoin bpleanáil chun 
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feabhas a chur ar chúrsaí sna réimsí sin.  Bhí cúnamh taca á fháil ag na scoileanna ar fad sa sampla trí 
TBSP agus an CCS araon. 
 
Tinreamh: Cé go raibh straitéisí chun tinreamh a spreagadh á n-oibriú ag an gcuid is mó de na 
scoileanna a bhí go maith nó an-mhaith, níorbh léir éifeachtúlacht ó thaobh spriocanna a leagan síos 
chun feabhas a chur ar chúrsaí tinrimh ach i níos lú ná leath de na scoileanna.  Bhí teorainn le 
hacmhainn na scoileanna an dul chun cinn a mheas mar gheall nach raibh taifid chruinne acu le húsáid 
mar shonraí bonnlíne nó mar gheall nach ndearnadh anailís ar na sonraí a bhí ar fáil.  Bheadh le 
tuiscint, mar gheall nár luaigh ach seacht gcinn den ocht scoil déag gur tháinig feabhas ar na rátaí 
tinrimh agus go raibh an dul chun cinn beag go maith i gcás cuid acu sin, go bhfuil gá le béim níos mó 
ar an ngné thábhachtach seo den phleanáil ar mhaithe leis an bhfeabhas.  Tá le tuiscint ó na torthaí 
nach ndearna scoileanna aon cheangal a bheadh idir cúrsaí fionraíochta agus cúrsaí tinrimh a scrúdú 
ná a iniúchadh.  Anuas air sin, tá an t-easpa dul chun cinn, de réir mar a luaigh na scoileanna, maidir le 
feabhas ar an tinreamh ina gcás siúd a bhíonn as láthair níos mó ná fiche lá ina chomhartha ar ghá a 
bheith le béim níos mó ar an réimse sin.  Ba cheart an cúnamh taca atá ar fáil trí CCS agus BNLO ina 
leith sin a scrúdú. 
 
Coinneáil: Tugadh faoi théama na coinneála go héifeachtúil sa chuid is mó de na scoileanna.  
Measadh go raibh tairbhe as bearta tacaíochta sonracha, go háirithe CCS, TBSP agus SNTI, chomh 
maith le cláir faoi leith de leithéid TSCS, AT Fheidhmeach agus GCAT, maidir le feabhas a chur ar 
chúrsaí coinneála.  Sna scoileanna sin ar tugadh an dea-ghnás oibre faoi deara iontu, bhí saothar 
ghníomhaireachtaí éagsúla slánchóirithe i mbeartaíocht na scoile agus modhanna maithe cumarsáide 
cothaithe leis na tuismitheoirí.  Ina ainneoin sin, ní mór an ról a bheadh le beartaíocht de leithéid 
chlubanna bricfeasta agus imeachtaí tar éis na scoile a fhiosrú níos géire ionas go gcinntítear go 
ndírítear iad ar na daltaí is mó atá ina gcall.  Ba cheart monatóireacht leanúnach a dhéanamh ar na 
rátaí rannpháirtíochta maidir leis na himeachtaí sin agus an ról atá acu maidir leis an gcuspóir a bhí i 
gceist leo a thabhairt i gcrích a mheas.  Ní foláir freisin scrúdú a dhéanamh ar an tionchar a bhíonn ag 
imeachtaí a bheith ar athló sa chás go mbíonn lucht foirne CCS ar saoire.  Ba cheart freisin fiosrú an 
mbeadh ceangal idir Ógtheagmháil a bheith ar fáil agus easpa coinneála.  
 
Dul chun Cinn:  Bhí na torthaí maidir le próisis pleanála don dul chun cinn idir bheith go maith agus go 
dona.  Bhí straitéisí éifeachtúla ar bun sa chuid is mó de na scoileanna agus luaigh timpeall agus a 
leath go raibh dul chun cinn maith déanta acu.  Ar na samplaí den dea-ghnás oibre bhí cláir mhaithe 
aistriúcháin agus rochtana agus beartaíocht éifeachtach ó thaobh CCS agus TBSP.  Ní foláir do na 
scoileanna, ina ainneoin sin, na próisis phleanála a úsáid sa chaoi agus go spreagtar na daltaí ar fad le 
dul chun cinn chomh fada agus is féidir sa chóras oideachais.  I measc na gceisteanna nach mór díriú 
orthu, bhí siad seo a leanas:  dóthain ionad a bheith ar fáil sna clubanna obair bhaile do na daltaí ar fad 
a mbítear ag díriú orthu; curaclam iomlán a chur ar fáil do na daltaí ar fad; agus cinntiú go mbíonn 
tráthchlár iomlán don tseachtain ag na daltaí ar fad. I bhfianaise d’ionchais daltaí agus 
tuismitheoirí araon, de réir mar a cuireadh in iúl le linn suirbhéireachta, leis an AT a chríochnú agus 
leanacht ar aghaidh go dtí an tríú leibhéal, ba cheart do na scoileanna dul chun cinn na ndaltaí a 
thraiceáil ó shraith na sóisear go dtí sraith na sinsear agus ar aghaidh go dtí an tríú leibhéal.  
 
Gnóthachtáil i Scrúduithe: B'ábhar díomá na torthaí ginearálta maidir leis na próisis phleanála 
d'fhonn feabhas a chur ar an ngnóthachtáil i scrúduithe.  Cé go raibh straitéisí den éifeacht ina leith sin 
ag leath de na scoileanna, ní raibh ach ceithre cinn (22%) de na scoileanna a raibh spriocanna 
oiriúnacha leagtha síos acu agus cúig cinn a raibh cur i bhfeidhm sásúil agus dul chun cinn déanta acu 
i ndáil leis an réimse seo.  Bhí le tuiscint ón meastóireacht nach raibh i ngach cás na trialacha 
measúnachta nó scagtha a d'úsáid na scoileanna oiriúnach don chuspóir a bhí acu leo.  Ba léir chomh 
maith nach raibh anailís déanta ar na sonraí ag na scoileanna ná úsáid á bhaint as a raibh ar fáil ar 
leibhéal na rannóige ábhair ná ar leibhéal na scoile uile.  Is cosúil nach bhfuil an acmhainn ná an 
cheannródaíocht ar fáil i gcuid mhaith scoileanna chun tabhairt de réir córais faoi anailís ar shonraí 
agus toradh na hanailíse sin a úsáid mar bhonn le spriocanna a leagan síos.  Ba mhó an seans go 
mbeadh na rannóga ábhair sin inar léiríodh tuiscint níos fearr ar spriocanna a leagan síos agus anailís 
a dhéanamh ar thorthaí scrúduithe, níos daingne maidir le straitéisí a chur i bhfeidhm agus aidhmeanna 
a thabhairt i gcrích, mar shampla ísliú ar líon na ndaltaí a roghnaíonn an páipéar bonnleibhéil i 
scrúduithe stáit nó feabhas a chur ar na torthaí foghlama.  
 
Litearthacht: Tarraingíodh aird le linn na meastóireachta ar easnamh maidir leis an bpleanáil 
d'fheabhas ar chúrsaí litearthachta.  Ní raibh ach seacht gcinn den ocht scoil déag (39%) arbh léir go 
raibh spriocanna á leagan síos agus straitéisí á gceapadh iontu a bhí ar chaighdeán maith nó an-
mhaith chun feabhas a chur ar chúrsaí litearthachta, agus ní raibh fianaise ar an dul chun cinn sa 
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réimse seo a bheith á mheas ach amháin i sé cinn de na scoileanna.  Tríd is tríd, is beag comhartha atá 
sna torthaí ar chur chuige na scoile uile i leith na litearthachta agus meastar gá le straitéisí 
traschuraclaim den éifeacht a théann níos faide ná comhthéacs an Bhéarla agus na riachtanas 
oideachais speisialta.  Sa chás go raibh scoileanna ag díriú ar an litearthacht, ní raibh á thabhairt san 
áireamh ach an inniúlacht sa scríobh agus sa léamh agus ní raibh béim ar bith ar an litearthacht béil 
ach amháin i gcás eisceachta.  Ní raibh trialacha struchtúrtha litearthachta le sonrú ar an ngnás oibre 
sna scoileanna agus sa chás gur baineadh úsáid as trialacha caighdeánaithe mar chuid de phróiseas 
iontrála na scoile, níor tharla atástáil ina dhiaidh sin. 
 
 
Tarraingíonn na torthaí sin aird ar an tábhacht a bhaineann le riachtanais litearthachta a shainmhíniú ar 
feadh an churaclaim i scoileanna iarbhunscolaíochta. Léiríonn siad gá le leibhéil litearthachta ghrúpaí 
áirithe daltaí a mheas ar iontráil dóibh agus an dul chun cinn a dhéanann na daltaí sin ó bhliain go 
bliain a thraiceáil. Tarraingíonn siad aird freisin go gcaithfidh an córas a chinntiú go mbíonn tástálacha 
oiriúnacha ar fáil lena chur ar chumas scoileanna an dul chun cinn sa litearthacht a thraiceáil agus a 
chur i gcomparáid le gnáis násiúnta. 
 
Níorbh léir go raibh béim ar litearthacht dhigiteach i gceann ar bith de na scoileanna.  Baineann úsáid 
an dalta as teicneolaíocht an eolais agus na cumarsáide (TEC) le gach gné den fhoghlaim.  Luaigh 
mionlach suntasach de na daltaí a cuireadh faoin suirbhé (41.1%) nach é chomh minic sin a d'úsáid 
siad ríomhairí ar scoil agus bhí 3.3.% sa bhreis air sin nach raibh a fhios acu.  Cuireadh ceist 
inchomórtais sa suirbhé a rinneadh ar na daltaí i gcoitinne ar fud na tíre le linn MSU-BCF an tráth 
céanna le meastóireacht DEIS.  Sa chás sin, bhí 30% a deir gur bhain siad úsáid as ríomhairí sa rang, 
bhí 3% nach raibh a fhios acu agus 57% nár úsáid ríomhairí sa rang.  Is maith an rud gur cosúil níos 
mó daltaí i scoileanna DEIS ag úsáid TEC ná mar atá daltaí ar fud na tíre ar fad an tráth céanna ach is 
léir nach bhfuil aon chúis bheith róshásta.  Tharlódh chomh maith gur comhartha é go bhféadfadh sciar 
níos mó de na daltaí i scoileanna DEIS riachtanas foghlama breise a bheith orthu agus go mbíonn 
úsáid níos rialta á bhaint ag an mbuíon sin as ríomhairí ná mar a bhíonn ag daltaí sna gnáthrangana.10 
 
Uimhearthacht: Is cosúil ó thorthaí na meastóireachta ar fud an ocht scoil déag leibhéal íseal 
ag baint leis an obair ar phróisis phleanála chun feabhas a chur ar an ngnóthachtáil i réimse na 
huimhearthachta. Ní raibh ach ceithre cinn de na scoileanna (22%) a raibh buanna acu maidir le 
spriocanna a leagan síos agus ní raibh ach trí cinn de scoileanna a raibh straitéisí éifeachtúla i 
bhfeidhm iontu agus an dul chun cinn á mheas.  Is iondúil go dtugann scoileanna tús áite don 
litearthacht chun tosaigh ar an uimhearthacht nuair a thugtar faoi na próisis phleanála.  Sa chás gur 
tugadh faoi deara éifeachtúlacht maidir le spriocanna a leagan síos, bhí moladh ar an TSCS maidir le 
tionchar tairbheach ach, fiú amháin sna cásanna sin, ní raibh anailís éifeachtúil i gcónaí ina thoradh ar 
an mbailiú sonraí.  Ba chosúil go raibh an uimhearthacht á ceapadh le hinniúlacht sa Mhatamaitic sna 
scoileanna a raibh meastóireacht á déanamh orthu; ní raibh tuiscint chuí ar an uimhearthacht ar fud an 
churaclaim ar fad tugtha chun cinn iontu.  Ní raibh, dá bhrí sin, aon chur chuige slánchóirithe iontu 
maidir le pleanáil agus cur i gcrích.  
 
Is léir go bhfuiltear ag tosú ar smaoineamh sna hiarbhunscoileanna ar chur chuige na scoile uile maidir 
leis an uimhearthacht agus tá fianaise áirithe ann ar an bhfonn feabhas a thabhairt i gcrích.  Ina 
ainneoin sin, tá gá ag na scoileanna le treoir maidir le hidirdhealú idir an uimhearthacht agus rannóg na 
Matamaitice agus tosú ar phleanáil chun straitéisí uimhearthachta traschuraclaim a chur ar bun. Ba 
chóir an gá atá le trialacha oiriúnacha maidir le réimse na huimhearthachta a chur ar fáil ar leibhéal an 
chórais a scúdú chomh maith.  
 
Páirtnéireacht:   

                                                 
10 Is cosúil cúis den chineál sin i gceist ó achoimre an Fhorais Taighde ar an Oideachas (ERC) ar thrialacha PISA 
maidir leis an litearthacht dhigiteach. Féach Digital Reading Literacy in the OECD Programme for International 
Student Assessment (PISA 2009) Summary of Results for Ireland, ERC, 28 Meitheamh 2011. Tá an tagairt ar 
leathanach 10, “In Ireland, the relationship between levels of computer usage at school and performance on digital 
reading is strong, though students reporting medium usage levels perform at a higher level than those reporting 
high levels. In the case of school-related activities, this may reflect greater use of computers by less-able students, 
perhaps in learning support contexts.”  
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Ba chosúil go raibh réimse na páirtnéireachta ar cheann a ndeachaigh na scoileanna i ngleic leis agus 
tá le tuiscint ó thorthaí na meastóireachta gur go tairbheach a chuaigh na scoileanna i ngleic le bearta 
idirghabhála a chur i bhfeidhm d'fhonn feabhas a chur ar an bpáirtnéireacht leis na tuismitheoirí agus 
leis an bpobal. 
Bhí buanna ag deich gcinn den ocht scoil déag i ndáil le spriocanna a leagan síos agus an dul chun 
cinn a mheas.  Bhí straitéisí éifeachtúla ar bun ag an gcuid is mó de na scoileanna (15) i ndáil le 
feabhas a chur ar an gcumarsáid, cúnamh taca a thabhairt do na tuismitheoirí agus iad a spreagadh 
chun páirt a ghlacadh i mbearta foghlama.  Cuireadh caidreamh maith ar bun freisin le 
gníomhaireachtaí taobh amuigh den scoil.  I gcuid mhaith cásanna, bhí an fhoireann  
TBSP agus CCS ina bpointe maith caidrimh idir an scoil agus na tuismitheoirí.  Ina dhiaidh sin is uile, 
níl na scoileanna ach i dtús na beartaíochta maidir le sonraí a úsáid agus an dul chun cinn a dhéantar 
maidir le feabhas ar an bpáirtnéireacht leis na tuismitheoirí agus le pobal na scoile a mheas.  Is beag 
fianaise ar dhul chun cinn intomhaiste a bhí ar fáil ach amháin i líon beag réimsí de leithéid straitéisí 
TSCS agus feabhas ar an tinreamh ag cruinnithe na dtuismitheoirí agus na múinteoirí.  

10. CONCLÚIDÍ AGUS IMPLEACHTAÍ FORIOMLÁNA  
 
10.1  Éifeachtúlacht phróisis phleanála DEIS  
 

• Tríd is tríd, is é is léir ó thorthaí na meastóireachta seo nach bhfuil an próiseas pleanála sin a 
dhéanfaí de réir córais d'fhonn feabhas ar scoileanna, faoi mar a bhí á cheapadh do scoileanna 
DEIS, ina chuid dílis den ghnás oibre in iarbhunscoileanna go fóill.  Níl, dá bhrí sin, an 
acmhainn a bhainfeadh le pleanáil den sórt sin tionchar a imirt ar na torthaí a bhaintear amach 
tugtha i gcrích.  Ba cheart go leanfaí den éileamh ar iarbhunscoileanna DEIS tabhairt faoi 
spriocanna a leagan síos, straitéisí oiriúnacha a chur i bhfeidhm chun spriocanna a bhaint 
amach, agus athbhreithniú a dhéanamh ar an dul chun cinn i gcomórtas leis na spriocanna a 
leagadh síos. 

• Tá le tuiscint ó thús na beartaíochta gur féidir le feabhas a theacht ó thabhairt faoin bpróiseas 
pleanála atá ceaptha do na scoileanna DEIS.  Bhí fianaise ar fáil sna scoileanna sin inar 
tugadh faoi spriocanna a leagan síos go críochnúil i gcomhthéacs théamaí sonracha a 
bhaineann le DEIS go raibh dul chun cinn follasach á dhéanamh.  Thug na Cigirí faoi deara go 
raibh na scoileanna sin ina raibh ceannaireacht den éifeacht, ina raibh struchtúir mhaithe 
ó thaobh pleanála agus modhanna maithe cumarsáide agus inar tugadh an fhoireann ar fad le 
chéile i bpróiseas comharoibre, éifeachtúil maidir le straitéisí a chur i bhfeidhm agus toradh 
fónta a bhaint amach.  Ina ainneoin sin, ní raibh ach an beagán de na scoileanna ina raibh an 
próiseas pleanála bunaithe chomh maith sin agus go rabhthas i riocht an dul chun cinn a 
mheas agus tuairisc a thabhairt air go héifeachtúil. 

• Ba mhinic a síleadh an próiseas pleanála a bhaineann le DEIS ar thug na scoileanna 
iarbhunscolaíochta sin faoi a ndearnadh an mheastóireacht seo orthu a bheith ina phróiseas 
aonair ar leith ó na próisis phleanála maidir le forbairt leanúnach na scoile.  Tá scóip 
shuntasach ó thaobh forbartha i gceist le cur chuige slánchóirithe maidir leis an bpleanáil agus 
leis an gcur i bhfeidhm ar fud théamaí uile DEIS.  Tá scoileanna ina síltear go bhfuil dhá 
phróiseas faoi leith ann: pleanáil i ndáil le forbairt scoile agus an phleanáil i ndáil le DEIS a 
bhfeictear i gcuid mhaith cásanna gur saothar eile agus ualach breise atá ann.  Bheadh cur 
chuige níos dlúithe agus níos slánchóirithe maidir le feabhsú na scoile de thoradh ar phróisis 
phleanála den chineál sin a dhaingniú mar chuid den phleanáil iomlán ar fhorbairt na scoile 
agus den chóras féinmheastóireachta sa scoil.  Ba cheart na scoileanna ar fad, an chuid a 
dtugtar cúnamh taca dóibh trí phlean gníomhaíochta DEIS san áireamh, a spreagadh chun 
córas pleanála DEIS nó córas dá shórt a úsáid agus an plean feabhsúcháin á chur le chéile 
don scoil. 

• Ní hí an acmhainn chéanna féinmheastóireachta atá ag baint leis na scoileanna ar fad ná an 
cumas céanna tabhairt faoi phleanáil don fheabhsúchán ar fud na scoile ar fad.  Tá roinnt de na 
scoileanna níos éifeachtúla ná a chéile ag tabhairt struchtúir pleanála chun cinn agus ag 
ceapadh meithle pleanála.  Is léir go bhfuil gá le treoir a chur ar fáil, ar leibhéal an chórais, do 
scoileanna ionas go gcuirtear feabhas ar an bpleanáil i ndáil le DEIS ar leibhéal na scoile uile.  
Ba cheart go gcuirfí treoir den chineál sin ar fáil tríd an gcigireacht, trí na seirbhísí taca agus trí 
chóras na n-ionad oideachais chun cur ar chumas na scoileanna an leas iomlán is féidir a 
bhaint as na próisis phleanála a mholtar do scoileanna DEIS a thabhairt i gcrích.  Ba cheart 
bearta taca breise don phleanáil ar fhorbairt scoile agus don fhéinmheastóireacht i scoileanna, 
lena mbainfeadh córas pleanála DEIS, a fhorbairt agus a scaipeadh ar na scoileanna uile.     

• Díríodh aird ar a thábhachtaí atá an t-am a leagtar amach don phleanáil i ndáil le DEIS a chur 
ina leith sin le linn na meastóireachta seo ach feictear sna scoileanna go bhfuil deacracht mhór 
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i gceist leis sin.  I gcomhthéacs chomhaontú Pháirc an Chrócaigh, ba cheart do gach scoil, 
scoileanna DEIS san áireamh, am faoi leith a chur de leataobh i ndáil le féinmheastóireacht 
scoile agus pleanáil uilescoile don fheabhsúchán.  Ba cheart do lucht bainistíochta na scoile 
cinntiú go dtagann an fhoireann ar aontú faoin am a ndéantar sin agus faoin méid ama a 
chuirtear ina leith.  Ba cheart go gcinnteodh am faoi leith a chur ar fáil don phleanáil maidir le 
DEIS go ndéanann na scoileanna cuntas a choinneáil de réir córais ar an dul chun cinn agus 
athbhreithniú foirmeálta i scríbhinn a chur ar fáil go tráthrialta. 

 
10.2 Spriocanna a leagan síos agus sonraí a chur faoi anailís 
 

• Sonraíodh leis an mbeartaíocht meastóireachta seo gur bhain deacracht thromchúiseach sna 
scoileanna le spriocanna de thréithe SMART a leagan síos.  Ba mhinic nach ndeachaigh 
scoileanna i ngleic le spriocanna don fheabhsúchán a leagan síos de réir córais.  I gcásanna 
inar leagadh síos spriocanna, ba mhinic iad doiléir éiginnte, gan anailís iontaofa ar shonraí mar 
bhunús leo, nó gan iad ag baint le grúpaí oiriúnacha daltaí.  Anuas air sin, níor léir i gcás cuid 
mhór scoileanna gur ar leibhéal na scoile uile a socraíodh na spriocanna.  Ba cheart do na 
scoileanna spriocanna a leagan síos bunaithe ar shonraí iontaofa agus ba cheart tuairisc a 
choinneáil ar an dul chun cinn i ndáil leis na spriocanna a leagtar síos d'aon bhliain faoi leith 
chomh maith leis an dul chun cinn i ndáil leis na spriocanna iomlána a leagtar síos i bplean trí 
bliana DEIS. 

• Luaitear maidir leis an meastóireacht seo, go raibh an bailiú, an anailís agus an úsáid i ndáil le 
sonraí ina phointe laige faoi leith.   Cé go bhfuil fianaise i measc thorthaí na meastóireachta ar 
líon bheag scoileanna ina dtiomsaítear sonraí sainiúla intomhaiste maidir le réimsí faoi leith, 
mar shampla tinreamh, coinneáil agus freastal ar chruinnithe, níor baineadh leas ar bhealach 
suntasach as na sonraí sin sa chuid is mó de na scoileanna. Ba cheart iarrachtaí níos 
forghníomhaí a dhéanamh sna scoileanna tuairimí na dtuismitheoirí agus na ndaltaí a fháil 
agus sonraí á dtiomsú agus ba cheart na tuairimí sin a thabhairt isteach mar chuid den 
phróiseas pleanála. Chomh maith leis sin, d'fhéadfaí úsáid a bhaint as sonraí faoi chúrsaí 
tinrimh agus coinneála atá ar fáil trí BNLO chun comparáid a dhéanamh leis na leibhéil 
náisiúnta tinrimh agus coinneála. 

• Tá le tuiscint ó thorthaí i ndáil leis an ngnóthachtáil i scrúduithe nach bhfuiltear ag tabhairt faoi 
thiomsú sonraí maidir le toradh na beartaíochta don dalta ar bhealach suntasach go fóill i 
scoileanna iarbhunscolaíochta. Cé nach air a bhíothas ag díriú go sonrach leis an obair 
mheastóireachta seo, níor cuireadh fianaise ar fáil go raibh aird ar bhealach córasach ar 
thoradh na foghlama sna réimsí éagsúla ábhair.  Mar shampla, thug cigirí tuairisc ar scóip úsáid 
níos forleithne a bhaint as measúnú foirmitheach.  Ní foláir do na scoileanna aird a thabhairt ar 
an treoir maidir le measúnacht atá ar fáil ar an láithreán gréasáin ag an gComhairle Náisiúnta 
Curaclaim agus Measúnachta.   

• Is léir nach bhfuil an leas is fearr á bhaint ag na scoileanna as na sonraí atá ar fáil  maidir le 
torthaí foghlama ar an leibhéal náisiúnta.  Tá deis ag scoileanna, trí na sonraí atá ar fáil ó 
Choimisiún na Scrúduithe Stáit (CSC) faoi thorthaí sna scrúduithe stáit, ní amháin súil a 
choinneáil ar na torthaí a ghnóthaíonn daltaí na scoile féin ó bhliain go chéile, ach comparáid a 
dhéanamh chomh maith idir na leibhéil gnóthachtála ina scoil féin agus na caighdeáin ar an 
leibhéal náisiúnta.  Ní foláir cur chuige de réir córais a spreagadh ar leibhéal roinn na n-ábhar 
sa scoil agus ar leibhéal na scoile uile maidir le hanailís ar thorthaí na scoile féin i ngach ábhar 
agus le comparáid idir iad sin agus na staitisticí náisiúnta mar bheart a chuideodh le scoileanna 
réimsí lena mbaineann laige faoi láthair a shonrú, spriocanna níos ardréimí a leagan amach 
agus feabhas a chur ar thoradh an tsaothair. 

• Ní raibh an úsáid as trialacha caighdeánaithe, nuair is cuí sin, chun na leibhéil gnóthachtála 
maidir le litearthacht agus uimhearthacht a mheas agus a úsáid mar lón comparáide, tugtha 
chun cinn go hiomlán sna scoileanna a bhain leis an meastóireacht seo.  Tá le tuiscint ó na 
torthaí go bhfuil gá trialacha litearthachta agus uimhearthachta a thabhairt chun cinn agus a 
chur ar fáil ar leibhéal an chórais trína mbíonn gnáthleibhéil agus caighdeáin ar fáil i 
gcomhthéacs iarbhunscoileanna na hÉireann. Le himeacht aimsire, cuirfidh sin ar chumas 
scoileanna na leibhéil gnóthachtála ina scoil féin a chur i gcomórtas leis na caighdeáin ar fud 
na tíre.  

• Ba cheart treoir faoi leith agus cúnamh taca sainiúil a chur ar fáil maidir le sonraí a bhailiú agus 
le hanailís a dhéanamh orthu d'fhonn cur leis an acmhainn sna scoileanna úsáid chríochnúil a 
bhaint as sonraí chun spriocanna a leagan síos lena mbaineann tréithe an chórais SMART.  Ba 
cheart an soláthar ar dheiseanna cúnta praiticiúla, mar shampla deiseanna TEC agus teimpléid 
a chuidíonn le tiomsú agus anailís shaindírithe ar shonraí, a thabhairt chun cinn ar leibhéal an 



   

 36 

chórais agus a chur ar fáil do na scoileanna.  Is i gcomhthéacs féinmheastóireachta na scoile 
ba cheart ábhar cúnta agus deiseanna den chineál sin a chur ar fáil do na scoileanna ar fad.  

 
  
10.3 Pleanáil agus comhordú ar straitéisí  
 

• Tá fianaise ar fáil ón meastóireacht seo go ndíríonn scoileanna ar straitéisí agus ar bhearta 
idirghabhála ar fud roinnt de théamaí DEIS.  I roinnt cásanna, bhí na straitéisí sin ar siúl sa 
scoil sular tugadh DEIS isteach agus ba í an scoil féin a chuir ar bun iad.  Is cur chuige 
forbarthach atá ann freagracht a ghlacadh as straitéisí agus seifteanna réitigh dá gcuid féin a 
chur ar bun i gcomhthéacs phleanáil DEIS agus ba chóir sin a spreagadh. 

• Bhí réimse clár in úsáid go héifeachtúil ag scoileanna a ndearnadh meastóireacht orthu chun 
freastal do riachtanais foghlama na ndaltaí.  Ba ghnéithe tairbheacha den soláthar na cláir 
churaclaim, mar shampla an Ardteistiméireacht Fheidhmeach (AT Fheidhmeach) agus TSCS.  
Sa chás go raibh leabharlanna TSCS ar fáil bhí fiúntas leo maidir le hobair na scoile.  Bhí, ina 
dhiaidh sin féin, fianaise ar fáil ar an dea-ghnás oibre i scoileanna nach raibh acmhainn den 
chineál sin ar fáil dóibh.  Ba cheart go mbeadh an ról atá le cláir den sórt sin maidir le feabhas 
a chur ar na torthaí i gcomhthéacs théamaí DEIS ina chuid den phleanáil sa scoil agus ba chóir 
go dtabharfaí san áireamh iad sna cáipéisí pleanála. 

• Ba chóir do na scoileanna cinntiú gur d'fhonn spriocanna faoi leith maidir le grúpaí sonraithe 
daltaí a roghnaítear gach beart idirghabhála. Ba cheart gach beart idirghabhála a bheith 
leagtha amach chun feabhas a thabhairt i gcrích maidir leis na torthaí foghlama nó riachtanais 
sonraithe eile na ndaltaí.  Níor cheart ina dhiaidh sin féin, go dtiocfadh páirt a ghlacadh sna 
bearta idirghabhála idir na daltaí agus páirt a ghlacadh i ranganna an tráthchláir rialta ar fud 
réimse iomlán ábhar. 

• Is léir ó na torthaí go mbaintear úsáid mhaith i roinnt scoileanna as na seirbhísí a chuirtear ar 
fáil faoi CCS, TBSP, SNTI agus cláir treorach.  Ina ainneoin sin, is é an dúshlán a chuirtear 
roimh na scoileanna straitéisí agus bearta idirghabhála atá ar bun cheana féin a chóiriú mar 
chuid dhílis de chreat pleanála DEIS seachas gach ceann faoi leith a fheiceáil mar 
thionscnamh nó beart tacaíochta neamhspleách.  Bhí fianaise ann ar easpa ceangail idir na 
straitéisí agus plean ginearálta na scoile chun feabhas a thabhairt i gcrích nó plean DEIS.  I 
roinnt cásanna, ba é an toradh a bhí air sin go raibh straitéisí in úsáid nach raibh oiriúnach. 

• Bhí fianaise ar fáil go bhfuil dúbailt i gceist leis an soláthar seirbhísí do scoileanna 
iarbhunscoile faoi láthair.  Mar shampla, bhí roinnt scoileanna ann ina raibh an fhreagracht 
maidir le tinreamh, coinneáil agus dul chun cinn ar dhaoine éagsúla d'fhoireann CCS agus 
d'fhoireann TBSP.  Sonraíodh chomh maith go bhféadfadh rólanna dhaoine d'fhoireann BNLO 
agus d'fhoireann CCS bheith ag dul thar a chéile. Moltar go gcuirfí slánchóiriú níos treise ar na 
seirbhísí uile a thagann faoi scáth chreat pleanála DEIS chun cinn.  I gcomhthéacs athruithe ar 
leibhéal na bainistíochta i gcás roinnt seirbhísí, ba thráthúil na dualgais faoi leith a théann le 
gach seirbhís acu a shonrú agus a chur in iúl ionas go gcinntítear soiléir maidir le cuspóirí agus 
go seachnaítear an dúbailt. 

• Tá roinnt fianaise ar fáil ó thorthaí na measúnaithe a mbeadh le tuiscint uaithi go bhféadfadh 
soláthar oideachais trí Ógtheagmháil a bheith ina chonstaic ar iarrachtaí scoileanna feabhas a 
chur ar na rátaí coinneála agus dul chun cinn.  B'fhiú scrúdú níos géire a dhéanamh ar an 
gceangal idir deacrachtaí leis na réimsí sin i scoileanna DEIS agus Ógtheagmháil a bheith ar 
fáil i limistéir áirithe. 

 
10.4 Cúram agus Freagracht 
 

• Tá buntábhacht le ceannaireacht éifeachtúil más le scoileanna tabhairt faoi phleanáil de chineál 
na scoile uile don fheabhsúchán.  Tá tábhacht faoi leith le meon agus iompar cheannairí scoile 
maidir le gach gné den phróiseas pleanála.  Is é a bhíonn de thoradh ar easpa comhordúcháin 
agus ceannaireachta maidir le maoirseacht ar an bpróiseas nach dtagann ach feabhas teoranta 
as beartaíocht na scoile nó nach dtagann feabhas ar bith.  D'fhág athrú foirne le blianta anuas 
agus daoine den fhoireann a chailleadh, thar tharla ísliú acmhainne i gcuid mhaith scoileanna.  
Ba cheart cúram faoi leith maidir le dualgais comhordúcháin agus pleanála DEIS a leagan ar 
dhaoine.  Ba cheart an cúram maidir le pleanáil agus cur i bhfeidhm a leagan ar dhaoine aonair 
i gcás gach ceann de théamaí DEIS.  Ba cheart na rólanna sin a leagan síos go soiléir agus 
tuairisc a thabhairt orthu i scríbhinn.  Ba cheart modhanna tuairiscíochta a chur ar bun. 

• Ní foláir tuiscint shoiléir ar ról agus ar fhreagracht an bhoird bainistíochta i gcomhthéacs 
phleanáil DEIS agus riachtanais iomlána na scoile maidir le feabhas.  Ba cheart go ndéanfadh 
an bord gach gné de phleananna na scoile a dhaingniú, pleananna feabhsúcháin na scoile 
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agus pleanáil DEIS san áireamh.  Ba cheart don bhord glacadh leis an bhfreagracht tuairisc a 
thabhairt do na tuismitheoirí, mar chuid de thuarascáil bhliantúil na scoile a chur ar fáil, ar an 
dul chun cinn i ndáil leis na spriocanna.  Ba chóir ábhar treorach a thabhairt chun cinn ar 
leibhéal an chórais agus scaipeadh ar na boird go léir d'fhonn cur ar a gcumas bonn taca a 
chur go héifeachtúil faoi na próisis phleanála. 

• Tá éifeachtúlacht na bpríomhdhaoine foirne maidir le córais tacaíochta de leithéid TBSP, CCS, 
treoir agus tacaíocht foghlama tábhachtach maidir le pleanáil den rath i scoileanna DEIS. Ba 
cheart go mbeadh deimhniú an ardchaighdeáin agus meastóireacht na héifeachtúlachta ina 
ngnéithe mórthábhachta de na bearta a chuirtear ar siúl. Ba cheart do lucht bainistíochta na 
scoile cinntiú go bhfuil an chuspóir a bhí leis an mbeartaíocht á thabhairt i gcrích agus go 
bhfuiltear dírithe ar riachtanais na ndaltaí sa spriocghrúpa. D'fhág daoine tábhachtacha a 
bheith as láthair nó easnamh maidir le daoine eile a chur ina n-ionad go ndeachaigh bearta 
idirghabhála agus imeachtaí eile amú ar na daltaí i roinnt de na scoileanna a ndearnadh an 
mheastóireacht orthu. Ba cheart scrúdú a dhéanamh ar féidir beartaíocht dá leithéid a mhaoiniú 
gan na daoine sin ar fáil.  

• Ba cheart do na scoileanna tús áite a thabhairt don litearthacht, don uimhearthacht agus don 
ghnóthachtáil i scrúduithe maidir le gach gné de phleanáil DEIS. Tá de chúram ar gach 
múinteoir faoi leith, gan bheann ar an ábhar, an leibhéal a mbíonn dréim ag daltaí agus 
tuismitheoirí leis a ardú agus polasaithe agus gnáis oibre na scoile uile maidir leis an 
uimhearthacht agus an litearthacht a chur i bhfeidhm. Ní mór forbairt a dhéanamh i 
gcomhthéacs DEIS ar ról agus ar fheidhm na rannóga ábhair maidir le gach gné den phleanáil.  

• Is den tábhacht go nglacann gach scoil DEIS leis an gcúram agus leis an bhfreagracht tabhairt 
faoi phróiseas pleanála DEIS.  Ba cheart meon freagrachta níos tréine sna scoileanna i ndáil le 
DEIS.  Ba cheart díriú ar na ceisteanna maidir le sonraí a bhailiú agus an dul chun cinn a 
mheas, chomh maith leis an monatóireacht leanúnach agus an meastóireacht ar phróiseas 
pleanála DEIS.  Tá tábhacht ina leith sin le ceannródaíocht ar gach leibhéal sa scoil.  Ar 
leibhéal an chórais, ba cheart soiléiriú a thabhairt faoina mbítear ag tnúth leis i ndáil leis an 
gcoinníoll go dtabharfaí faoi phleanáil DEIS.  Ba cheart línte freagrachta aníos go dtí leibhéal 
an chórais a thabhairt chun cinn ionas go dtugtar léargas soiléir ar obair scoileanna DEIS i 
ndáil le feabhas a thabhairt i gcrích ar fhoghlaim na ndaltaí.  
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Aguisín 1: Treoir maidir le tuairiscí cáilíochta 

 Rátaí Spriocanna agus sonraí Bearta idirghabhála  
agus straitéisí 

Cur i bhfeidhm agus toradh tionchair  Dul chun cinn  

Buanna 
suntasach 

Tá úsáid an-éifeachtúil bainte ag an scoil as na sonraí 
atá ar fáil chun réimsí faoi leith a shonrú mar réimsí tús 
áite don fheabhsú agus don fhorbairt. Tá spriocanna 
réadúla leagtha síos is féidir a bhaint amach.  Tá 
rólanna agus cúraimí i ndáil leis na spriocanna ar fad 
curtha i leith dhaoine áirithe agus sin ar bhealach 
oiriúnach. Tá critéir oiriúnacha luaite maidir le scála 
ama agus leis na spriocanna a thabhairt i gcrích.  

Déantar na bearta idirghabhála ar fad agus na 
straitéisí a mheas d'fhonn cinntiú go bhfuil siad 
oiriúnach do na spriocghrúpaí agus don scoil.  
Sonraítear bearta idirghabhála agus straitéisí atá 
oiriúnach don scoil uile nó a bhaineann le hábhar agus 
deimhnítear iad do na daltaí ar fad nó do dhaltaí faoi 
leith.  Tá an fhoireann ar fad ar an eolas faoi na bearta 
idirghabhála agus aoi na straitéisí agus tuiscint acu ar 
na haidhmeanna agus ar na cuspóirí atá leo.  Tá na 
straitéisí agus na bearta idirghabhála atá sonraithe 
oiriúnach don chuspóir atá leo agus baineann siad go 
dlúth le pobal na scoile.  

Cuirtear CPD cuí ar fáil do gach ball foirne a 
bhaineann le hábhar ionas go gcinntítear go ndéantar 
an beart idirghabhála nó an straitéis i bhfeidhm go 
sásúil agus go mbaintear amach na spriocanna.  Tá 
fianaise ann go bhfuil an scoil ar fad dírithe ar na 
spriocanna a bhaint amach agus ar na bearta 
idirghabhála a chur i bhfeidhm.  Tá eolas ag na 
múinteoirí ar fad, ag na daltaí ar fad agus ag aon 
duine eile a bhaineann le hábhar ar na straitéisí agus 
ar na bearta idirghabhála atá aontaithe agus cuirtear i 
bhfeidhm go héifeachtúil iad.  Tá fianaise ar fáil go 
mbaintear úsáid sármhaith as sonraí chun bearta 
bonnlíne a shonrú agus chun torthaí feabhais a 
dheimhniú. 

Tá gach duine den fhoireann a bhaineann le hábhar ar 
an eolas faoin modh ina ndéanfar an dul chun cinn a 
mheas. Tá sonraí ar fáil agus úsáid mhaith á baint astu 
chun an dul chun cinn i ndáil leis na spriocanna a 
mheas.  Tá saineolas ar fáil sa scoil ar shonraí a chur 
faoi anailís agus leas á bhaint as sin nó CPD á chur ar 
fáil ina leith.  Tá fianaise shoiléir ann ar dhul chun cinn 
maidir leis an spriocréimse nó rinneadh athbhreithniú i 
ndáil leis an sprioc agus leagadh síos sprioc níos 
réadúla.  Tá gach duine den fhoireann a bhaineann le 
hábhar ar an eolas faoin dul chun cinn ar fud na scoile 
uile i ndáil le spriocanna, bearta idirghabhála agus 
straitéisí, spriocanna leasaithe san áireamh.  

Níos mó den 
bhua ná den 

laige 

Tá spriocanna tús áite sonraithe agus cuid mhór acu 
bunaithe ar na sonraí atá ar fáil.  Tá na spriocanna 
réadúil.  Tá critéir maidir leis na spriocanna a bhaint 
amach go sásúil luaite i ndáil leis an gcuid is  mó de na 
spriocanna. Tá roinnt rólanna leagtha ar dhaoine 
éagsúla agus scálaí ama luaite leis an gcuid is mó de 
na spriocanna.  

Tá bearta idirghabhála agus straitéisí sonraithe a 
bhaineann le hábhar nó ceadaíonn an scoil an plean 
straitéise don scoil uile nuair a ghlactar le bearta 
idirghabhála.  Tá an chuid is mó den lucht foirne ar an 
eolas  faoi na bearta idirghabhála agus aoi na 
straitéisí.   Tá straitéisí agus bearta idirghabhála a 
bhaineann go dlúth le roinnt de na spriocghrúpaí 
sonraithe. 
 

Tá CPD curtha ar fáil d'fhonn cinntiú go ndéantar an 
chuid is mó de na bearta idirghabhála a chur i 
bhfeidhm.  Cuirtear chuig an gcuid is mó de na bearta 
idirghabhála agus de na straitéisí ar bhonn na scoile 
uile.  Tá an chuid is mó de na daoine lena mbaineann 
an t-ábhar ar an eolas mar gheall ar na spriocanna 
agus na straitéisí agus tá tuiscint shoiléir ag cuid 
mhór daltaí agus tuismitheoirí ina leith.  Baintear 
úsáid go héifeachtúil as sonraí i roinnt cásanna chun 
an dul chun cinn a mheas.  Déantar bearta 
idirghabhála a chur i bhfeidhm go maith agus an 
tionchar uathu sin a mheas ar leibhéal an ranga nó ar 
leibhéal an ghrúpa i gcásanna áirithe. 

Tá roinnt den fhoireann, an príomhoide ina measc, ar 
an eolas faoi na critéir maidir leis na spriocanna atá 
leagtha síos a bhaint amach.  Déantar, i mbeagnach 
gach cás, leibhéal an dul chun cinn a mheas, tuairisc a 
choimeád air agus a chur in iúl do gach duine den 
fhoireann lena mbaineann.  Tá roinnt de na daltaí agus 
de na tuismitheoirí ar an eolas faoi leibhéal an dul chun 
cinn acu féin i ndáil le spriocréimsí.  Baintear leas as 
leibhéil an dul chun cinn mar bhonn faoi phleanáil don 
am atá le theacht agus chun spriocanna a athrú más gá 
sin. 

Níos mó den 
laige ná den 

bhua 

Níl soiléire ag baint leis na spriocanna mar gheall nár 
leagadh síos iad nó nach rabhthas sách beacht soiléir 
á leagan síos.  Níl sonraí in úsáid nó níl siad ar fáil 
agus, dá bhrí sin, níl na spriocanna réadúil.  Is beag 
aird a tugadh do rólanna agus do chúraimí.  Níl aon 
scála ama leagtha síos ach amháin an tréimhse trí 
bliana agus níl critéir ar bith sonraithe maidir le 
spriocanna a bhaint amach go sásúil.  

Tá líon rómhór nó líon róbheag de bhearta 
idirghabhála agus de straitéisí ag na scoileanna chun 
freastal ar riachtanais na ngrúpaí a ndírítear orthu nó 
ar na daltaí uile.  Níl an chuid is mó den fhoireann ar 
an eolas faoin gcuspóir sainiúil atá le gach beart 
idirghabhála agus le gach straitéis atá in úsáid sa 
scoil.  

Níl tuiscint shoiléir ar na bearta idirghabhála ná ar na 
straitéisí agus fágann sin nach ndéantar a gcur i 
bhfeidhm go cruinn ná go cuí.  Níl freastal á 
dhéanamh do riachtanais na ngrúpaí a ndírítear orthu 
leis na bearta idirghabhála ná leis na straitéisí.  
Múinteoirí áirithe nó daoine áirithe den fhoireann (e.g. 
RSO, CCS) amháin atá ag cur na straitéise i 
bhfeidhm atá ceaptha bheith ina straitéis don scoil 
uile. Is beag aird a thugtar, má thugtar aird ar bith, ar 
thionchar straitéise nó ar sprioc a bhaint amach.  

Is beag fianaise atá ar fáil go ndéantar an dul chun cinn 
i ndáil leis na spriocanna a mheas nó critéir maidir lena 
mbaint amach a úsáid.  Ní bhíonn ar an eolas faoi aon 
dul chun cinn a dhéantar ach an fhoireann teagaisc a 
bhfuil baint go díreach acu leis an obair nó baint dhlúth 
acu leis.  Ní áirítear an dul chun cinn maidir le 
spriocanna ar na ceisteanna don scoil uile.  Níl an 
príomhoide ar an eolas faoin dul chun cinn a dhéantar 
nó faoi na modhanna ina ndéantar an dul chun cinn a 
mheas. 

Laige 
suntasach 

Níl leagtha síos ná sonraithe ach na spriocanna 
ginearálta (mar a liostaítear i ndáil le DEIS) nó níl 
sprioc ar bith leagtha síos ná sonraithe.  Níl úsáid á 
baint as sonraí ná anailís á déanamh orthu, níl aon 
duine ainmnithe i ndáil le cúram monatóireacht a 
dhéanamh ar an gcur i bhfeidhm, agus níl scála ama 
ar bith leagtha amach.  

Baineann múinteoirí leas as bearta idirghabhála agus 
as straitéisí a oireann do chuspóirí dá gcuid féin nó níl 
aon fhianaise ar fáil go bhuil straitéis ar bith a 
bhaineann le réimsí oibre nó le spriocghrúpaí tús áite. 
Níl bearta idirghabhála á gcur i bhfeidhm mar is gá.  

Níl aon fhianaise ar fáil ar straitéisí sa seomra ranga 
maidir le comhthéacsanna eile (CCS, RSO, TBSP), 
chun gnéithe den mhíbhuntáiste oideachais sin a 
shárú a bhaineann le spriocanna DEIS nó le bearta 
idirghabhála DEIS.  Ní dhéanann múinteoirí faoi leith 
na grúpaí ar a mbeifí ag díriú a shonrú.  Is beag aird a 
thugtar, má thugtar aird ar bith, ar dhul chun cinn in 
aon cheann de na réimsí a shonraítear i bplean 
gníomhaíochta DEIS.  

Níl tuairisc ná fianaise ar aon dul chun cinn maidir le 
réimse tús áite ná le haon réimse a shonraítear i bplean 
gníomhaíochta DEIS.  Níl eolas ar na spriocanna atá le 
bearta idirghabhála nó ní shonraítear iad.  Ní 
dhearnadh dul chun cinn ar bith maidir le haon cheann 
de na spriocanna ná le haon cheann de na bearta 
idirghabhála agus, ina dhiaidh sin féin, níor sonraíodh 
aon spriocanna leasaithe.  
 



 

 


