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Meastóireacht ar Phróisis Phleanála i mBunscoileanna DEIS 
 

 
 
RÉAMHRÁ 
Sheol an Roinn Oideachais agus Scileanna plean gníomhaíochta nua um chuimsiú 
oideachais, an plean gníomhaíochta DEIS (Comhionannas Deiseanna a Sholáthar i 
Scoileanna), i 2005. Bunaíodh an plean gníomhaíochta DEIS ar thátail an Choiste um 
Míbhuntáiste Oideachais agus bhí sé fódaithe ar an tuairim go bhfuil gach leanbh agus duine 
óg i dteideal comhdheis a bheith acu teacht ar oideachas, páirt a ghlacadh ann agus tairbhe a 
bhaint as.  
 
Aidhmeanna DEIS 
Ba í aidhm an phlean gníomhaíochta DEIS ná a chinntiú gur freastalaíodh ar riachtanais 
oideachais na leanaí agus na ndaoine óga ó phobail faoi mhíbhuntáiste. I gcroílár an phlean, 
bhí córas caighdeánaithe chun sainaithint agus athbhreithniú a dhéanamh go rialta ar leibhéil 
mhíbhuntáiste, agus Clár Tacaíochta Scoile (CTS) comhtháite a thabharfadh le chéile 
idirghabhálacha atá ann cheana le haghaidh scoileanna agus a dhéanfadh forbairt orthu. Bhí 
na nithe seo a leanas san áireamh sna hidirghabhálacha: 

• An Scéim Teagmhála Baile, Scoile agus an Phobail (TBSP) 
• An Clár Críochnaithe Scoile (CCS) 
• An Tionscadal Tacaíochta do Mhúinteoirí 
• Cothrom na Féinne do Leanaí 
• Ag Briseadh an Timthrialla 
• Scéim na gCeantar faoi Mhíbhuntáiste 
• Scéimeanna Litearthachta agus Uimhearthachta 

 
I measc na bpríomhbheart atá le cur i bhfeidhm faoi phlean gníomhaíochta DEIS, bhí: 
athchóiriú chun éifeachta na mbeart a bhí ann cheana chun aghaidh a thabhairt ar 
mhíbhuntáiste oideachais; bearta spriocdhírithe le dul i ngleic le fadhbanna litearthachta agus 
uimhearthachta; agus bearta chun tinreamh an dalta, dul chun cinn oideachais, coinneáil 
agus gnóthachtáil a fheabhsú. Bhíothas ag súil go gcuirfí comhtháthú na Scéime TBSP agus 
na seirbhísí CCS sa chreat CTS i gcrích thar thréimhse cúig bliana. Bhíothas ag súil go 
leagfadh scoileanna béim athnuaite ar rannpháirtíocht tuismitheoirí agus teaghlaigh in 
oideachas leanaí tríd an bhfeidhm TBSP a chorprú ina gcuid plean ghníomhaíochta trí bliana. 
 
Tacaíochtaí breise do scoileanna DEIS 
Faigheann bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna a ghlacann páirt i DEIS tacaíochtaí agus 
acmhainní suntasacha breise lena n-áirítear foireann bhreise chun cuidiú leo aidhmeanna an 
tionscnaimh a bhaint amach. Tá éagsúlacht ann i leibhéal na dtacaíochtaí agus na n-
acmhainní breise a dháiltear ar scoileanna atá ag glacadh páirte i DEIS de réir leibhéal an 
mhíbhuntáiste i bpobal na scoile. In áiteanna ina bhfuil an leibhéal is mó míbhuntáiste ann, 
aicmítear bunscoileanna mar scoileanna atá rannpháirteach i mBanda 1 de DEIS agus 
faigheann na scoileanna sin an leibhéal is airde tacaíochtaí agus acmhainní. Faigheann na 
bunscoileanna rannpháirteacha atá fágtha leibhéil shuntasacha tacaíochtaí agus acmhainní 
chomh maith agus aicmítear iad mar scoileanna atá rannpháirteach i mBanda 2 de DEIS. Mar 
aon le hacmhainní eile, faigheann bunscoileanna i mBanda 1 de DEIS foireann teagaisc 
bhreise chun uasmhéid ranga de 20:1 a chinntiú i ngach rang sóisearach (naíonáin 
shóisearacha go rang a dó) agus 24:1 i ngach rang sinsearach (rang a trí go rang a sé). 
 
Gnóthais ag scoileanna DEIS 
Táthar ag súil go dtugann scoileanna a fhaigheann tacaíocht agus acmhainní breise trí pháirt 
a ghlacadh i DEIS tacaíocht don phlean gníomhaíochta DEIS trí phróiseas córasach pleanála 
agus monatóireachta ar leibhéal scoile aonair agus ar leibhéal cnuasaigh scoile/pobail. 
Meastar gur gné thábhachtach den phróiseas pleanála í rannpháirtíocht daltaí, tuismitheoirí, 
pobail áitiúla agus gníomhaireachtaí a fheidhmíonn ar leibhéal áitiúil. Táthar ag súil go 
bhforbróidh scoileanna pleananna gníomhaíochta a dhíríonn ar na réimsí seo a leanas: 
tinreamh, coinneáil, dul chun cinn oideachais, litearthacht agus uimhearthacht, gnóthachtáil 
scrúdaithe (ag an dara leibhéal), comhpháirtíocht tuismitheoirí agus pobail, comhpháirtíocht 
idir scoileanna agus naisc le gníomhaireachtaí seachtracha. Ba chóir dul chun cinn maidir le 
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forfheidhmiú na bpleananna gníomhaíochta seo a choinneáil faoi athbhreithniú agus iad a 
choigeartú i bhfianaise taithí.   
 
D’fhorbair na seirbhísí tacaíochta teimpléad saincheaptha pleanála chun scoileanna DEIS a 
éascú i ndéanamh forbairt ar a gcuid pleananna gníomhaíochta aonair trí bliana féin. Trí 
úsáid a bhaint as na teimpléid seo le haghaidh pleanála gníomhaíochta, bhí scoileanna in 
ann cleachtais phleanála bhunaithe um fhorbairt scoile a fhorlíonadh agus a fhairsingiú. 
Bhíothas ag súil go dtabharfadh príomhoidí, boird bhainisteoireachta agus foirne 
bainisteoireachta inscoile, a bhí freagrach cheana féin as an bpróiseas pleanála a threorú ina 
gcuid scoileanna, tacaíocht do chur i bhfeidhm na bpleananna gníomhaíochta DEIS. Bhí sé i 
gceist go gcuideodh an teimpléad pleanála a bhí forbartha ag na seirbhísí tacaíochta le 
scoileanna chun spriocanna a shainaithint ag leibhéal na scoile faoi gach ceann de na réimsí 
comhaontaithe fócais, dá dtagraítear sa tuarascáil seo mar théamaí DEIS. Bhí na spriocanna 
le bheith comhaontaithe ar leibhéal na scoile uile, agus ansin le bheith curtha san áireamh ag 
gach ball foirne mar is iomchuí ina gcuid pleanála aonair le haghaidh teagaisc agus foghlama. 
 
 
 
1. MEASTÓIREACHT AR AN BPRÓISEAS PLEANÁLA I SCOILEANNA DEIS 
 
1.1 Cúlra 
 
I 2010, thug Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna faoi thionscadal 
meastóireachta chun tuairisc a thabhairt ar cháilíocht na bpróiseas pleanála gníomhaíochta 
scoilbhunaithe i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna ag glacadh páirte i DEIS. Ba iad 
cuspóirí an tionscadail ná (i) a mhéid is a bhí scoileanna bainteach leis an bpróiseas pleanála 
agus le pleananna gníomhaíochta a cheapadh (ii) meastóireacht a dhéanamh ar cháilíocht na 
bpleananna gníomhaíochta agus (iii) meastóireacht a dhéanamh ar thionchar na pleanála, 
lena n-áirítear na tionscnaimh spriocdhírithe, ar thorthaí foghlama do dhaltaí. Cuireann an 
tuarascáil seo na torthaí ón meastóireacht ar phróisis phleanála i 18 bunscoil ag glacadh 
páirte i DEIS i láthair. Cuirfidh tuarascáil bhreise torthaí ó mheastóireacht comhchosúil in iar-
bhunscoileanna i láthair.   
 
Ina gcuid próisis phleanála, táthar ag súil go bhforbróidh scoileanna pleananna timthriallacha 
trí bliana ina bhfuil na téamaí DEIS curtha in ord tosaíochta de réir riachtanais na scoile. Dá 
bhrí sin, ba chóir go mbeadh na pleananna trí bliana bunaithe ar mheastóireacht ar staid 
reatha na scoile, lena n-áirítear machnamh agus meastóireacht na scoile féin ar conas atá ag 
éirí léi maidir leis na téamaí seo a leanas:  

• Tinreamh 
• Coinneáil (ag cinntiú go bhfanann daltaí ar scoil ó naíonáin shóisearacha go rang a 

sé) 
• Dul chun cinn (aistriú na ndaltaí ón mbunleibhéal go dtí an dara leibhéal) 
• Litearthacht 
• Uimhearthacht  
• Comhpháirtíocht le tuismitheoirí agus le daoine eile. 

 
Níl ach cuid den phróiseas pleanála i gceist leis na pleananna timthriallacha a cheapadh. 
Baineann an tábhacht chéanna leis an aird a thugann an scoil ar chur i bhfeidhm, ar 
athbhreithniú agus oiriúnú na bpleananna i bhfianaise riachtanais athraitheacha oideachais 
tosaíochta na ndaltaí. D’aibhsigh an treoir a tugadh do scoileanna gur cheart go gcuimseodh 
an próiseas pleanála na nithe seo a leanas:  

• Leagan amach spriocanna  
• Sainaithint agus cur i bhfeidhm straitéisí agus idirghabhálacha chun na spriocanna a 

leagadh amach a bhaint amach   
• Athbhreithniú leanúnach ar a mhéid is atá na spriocanna á mbaint amach.  
 

Chuaigh na seirbhísí tacaíochta i dteagmháil le scoileanna chun tacaíocht a thabhairt dóibh 
na próisis phleanála a chur i bhfeidhm go praiticiúil i scoileanna DEIS aonair. 
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1.2 Fócas an mheastóireachta 
 

Thug Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna faoin meastóireacht ar an bpróiseas 
pleanála DEIS i 18 mbunscoil i mí Aibreáin agus na Bealtaine 2010. Scoileanna uirbeacha atá 
ag glacadh páirte i mBanda 1 de DEIS ba ea an 18 scoil. Bhí siad éagsúil ó thaobh méide de, 
le scoileanna le níos lú ná 140 dalta cláraithe iontu go scoileanna le níos mó ná 475 dalta 
cláraithe iontu. Bhí ranganna ó naíonáin shóisearacha go rang a sé ag deich scoil as 18, bhí 
ranganna ó rang a haon go rang a sé ag dhá cheann acu, scoileanna sóisearacha le 
ranganna ó na naíonáin bheaga go rang a dó a bhí i gceist le trí cinn acu agus scoileanna 
sinsearacha le ranganna ó rang a trí go rang a sé ba ea trí cinn acu. B’ionann an clárú iomlán 
sna 18 scoil agus 5261 agus b’ionann líon na bpost teagaisc a leithdháileadh ar na 
scoileanna, ar an iomlán, agus 477, rud a léiríonn cóimheas foriomlán de 11:1 idir daltaí agus 
múinteoirí. 
 
1.3 Creat meastóireachta 
 
Dhírigh an meastóireacht ar phróisis phleanála scoile maidir le gach ceann de na téamaí 
DEIS seo: tinreamh, coinneáil, dul chun cinn, litearthacht, uimhearthacht, comhpháirtíocht le 
tuismitheoirí agus le daoine eile. Rinneadh scrúdú ar gach téama i dtaca le cáilíocht phróisis 
phleanála na scoileanna. 1 
 
Agus breithiúnas á thabhairt ar cháilíocht phróisis phleanála na scoileanna i gcomhthéacs 
gach téama DEIS, bhain cigirí úsáid as contanam cáilíochta ceithre phointe. Is é a bhí i gceist 
leis seo ná ceann de na tuairisceoirí cáilíochta seo a leanas a shannadh don ghné den 
phróiseas pleanála (leagan amach spriocanna, straitéisí agus idirghabhálacha, dul chun cinn) 
a bhí á meastóireacht: 
 

• Láidreachtaí suntasacha 
• Níos mó láidreachtaí ná laigí 
• Níos mó laigí ná láidreachtaí 
• Laigí suntasacha 

 
Tá mionsaothrú ar na cineálacha cleachtas dá dtagraíonn na tuairisceoirí thuas le fáil in 
Aguisín 2. Ba cheart a thabhairt faoi deara gur chuir cigirí, agus iad ag meastóireacht na 
bpróiseas pleanála DEIS, comhthéacs ar leith de chuid gach scoil san áireamh agus mar a 
bhaineann le seo, an chaoi gurbh fhéidir gur roghnaigh scoileanna, agus iad ag cur nithe in 
ord tosaíochta ina bplean gníomhaíochta DEIS, roinnt de na téamaí DEIS nó na téamaí uile 
de réir riachtanais agus comhthéacs áirithe na scoile. 
 
 
1.4 Nós Imeachta 
 
1.4.1 Gníomhaíochtaí meastóireachta 
Thug beirt chigirí faoin meastóireacht i ngach scoil le linn seachtaine amháin. Caitheadh trí lá 
i mbun gníomhaíochtaí meastóireachta scoilbhunaithe agus le linn na laethanta seo, bailíodh 
sonraí a bhaineann le gnéithe éagsúla an phróisis phleanála DEIS sa scoil. Gach lá, dhírigh 
na gníomhaíochtaí ar na téamaí áirithe a leanas: 
  

• Lá 1: tinreamh, coinneáil, dul chun cinn 
• Lá 2: litearthacht, uimhearthacht 
• Lá 3: comhpháirtíocht le tuismitheoirí agus le daoine eile 

 
Bailíodh sonraí trí mheán na ngníomhaíochtaí seo a leanas: 
 

• Athbhreithniú ar fhoirm faisnéise scoile arna chomhlánú ag an bpríomhoide i ngach 
scoil  

• Agallaimh le príomhoide na scoile  

                                                 
1 Féach Aguisín 1 le haghaidh léiriúcháin ar an gcreat meastóireachta. 
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• Díospóireachtaí le múinteoirí agus le daoine eile (mar shampla, pearsanra ón gClár 
Críochnaithe Scoile) 

• Athbhreithniú ar dhoiciméid agus ar thaifid scoile (lena n-áirítear plean gníomhaíochta 
DEIS na scoile, pleananna arna n-ullmhú ag múinteoirí aonair, taifid tinrimh, agus 
taifid de mheastóireachta lena n-áirítear torthaí ar thrialacha caighdeánaithe) 

• Breathnóireacht ar fhoghlaim na ndaltaí (lena n-áirítear a gcuid foghlama trí 
idirghabhálacha litearthachta agus uimhearthachta i raon suíomh foghlama sa scoil) 

• Breathnóireacht ar ghníomhaíochtaí eile le linn agus tar éis scoile (mar shampla, 
clubanna bricfeasta agus clubanna obair bhaile) 

• Cigireacht ar obair na ndaltaí  
• Ceistneoirí do na daltaí i rang a sé  
• Ceistneoirí do thuismitheoirí na ndaltaí i rang a dó agus i rang a sé 
• Cruinnithe grúpaí fócais le tuismitheoirí 

 
1.4.2 Aiseolas 
I ndiaidh dóibh anailís a dhéanamh ar na sonraí a bailíodh i scoileanna aonair, d’ullmhaigh na 
cigirí dréacht-taifead den mheastóireacht in ar leagadh amach na príomhthorthaí maidir le 
baint na scoile leis an bpróiseas pleanála DEIS i gcomhthéacs na dtéamaí DEIS. 
Sainaithníodh na gnéithe dearfacha den phróiseas pleanála DEIS i ngach scoil mar aon leis 
na gnéithe den phróiseas a raibh forbairt ag teastáil uathu sa scoil.  
 
Ar an gcúigiú lá den mheastóireacht, thionóil na cigirí cruinniú leis an bpríomhoide agus le 
grúpa múinteoirí a bhfuil freagrachtaí ar leith acu as pleanáil scoile agus as tacaíocht a 
thabhairt do dhaltaí d’fhonn aiseolas a chur ar fáil agus na torthaí a phlé. Ina dhiaidh sin, fuair 
gach scoil dréacht-taifead den mheastóireacht i scríbhinn. I ndiaidh na nósanna imeachta atá 
leagtha amach i Foilsiú Tuairiscí Scoileanna (Cigireacht 2006), tugadh cuireadh do gach scoil 
aon bhotúin fírice sa dréacht-taifead a chur in iúl don Chigireacht. Ansin eisíodh na taifid 
chuig na scoileanna i scríbhinn agus tugadh deis do gach scoil freagra a thabhairt ar thaifead 
an mheastóireachta. 
 
1.5 Torthaí 

 
Bhain dhá ghné le cuspóir an mheastóireachta. Bhí sé mar aidhm aige aiseolas a chur ar fáil 
do scoileanna chun dea-chleachtas a dhearbhú, agus, sa chás go raibh feabhsuithe ag 
teastáil, treoir a thabhairt ar ghnéithe pleanála (lena n-áirítear monatóireacht agus cur i 
bhfeidhm) maidir leis na téamaí DEIS. Bhí sé mar aidhm aige freisin sonraí a bhailiú agus a 
shainscagadh a chuirfeadh le forbairt bheartais na Roinne i réimse an mhíbhuntáiste amach 
anseo.  
 
Taifeadadh an fhaisnéis a bailíodh ó gach scoil chun anailís fhoriomlán ar shonraí ón ocht 
scoil déag a éascú. Tugtar breac-chuntas ar na torthaí faoi gach ceann de na téamaí DEIS 
sna codanna a leanas. 
 
 
 
2. TORTHAÍ FORIOMLÁNA: TINREAMH 
 
Is é an Bord Náisiúnta um Leas Oideachais (BNLO) an príomhchomhlacht atá freagrach as 
tinreamh scoile. Léirigh anailís a rinne an BNLO in 2004 go raibh leibhéil shuntasacha níos 
airde maidir le neamhthinreamh ag scoileanna a bhí ag freastal ar phobail faoi mhíbhuntáiste 
ná mar a bhí ag scoileanna eile. Os rud é go bhfuil nasc soiléir idir leibhéil tinrimh dhaltaí 
agus a ngnóthachtáil oideachais, is gné thábhachtach den phróiseas pleanála iad straitéisí 
chun tinreamh scoile a fheabhsú.  
 
2.1 Leagan amach spriocanna le haghaidh tinrimh 
 
Bhí téama an tinrimh mar cheann de na tosaíochtaí sa phróiseas pleanála DEIS i ngach 
ceann den 18 scoil a ndearnadh cigireacht orthu. I ngach cás, cuireadh spriocanna maidir le 
feabhas a chur ar thinreamh daltaí san áireamh i bplean gníomhaíochta DEIS na scoile. Sa 
chuid is mó de na scoileanna, bhí na spriocanna sin soiléir, réadúil agus intomhaiste agus bhí 



 5

siad bunaithe, de réir leibhéal athraitheach, ar an anailís a rinneadh ar thaifid tinrimh sna 
blianta roimhe sin. Seo a leanas samplaí de spriocanna dá leithéid: 

 
…tinreamh a fheabhsú faoi 3% i mbliain a haon, 7% i mbliain a 2 agus 12% i mbliain 

 a 3 
…an líon daltaí a bhíonn as láthair ar an Luan a laghdú 
…neamhláithreacht a laghdú faoi 10% ar bhonn bliantúil 

 
2.2 Straitéisí agus idirghabhálacha le haghaidh tinrimh 
 
Seachas scoil amháin, bhí fianaise ann i ngach scoil eile go raibh straitéisí agus 
idirghabhálacha iomchuí agus éifeachtacha i bhfeidhm chun na spriocanna a sainaithníodh a 
bhaint amach. Is iad na nithe seo a leanas a bhí comónta i measc na n-idirghabhálacha agus 
na straitéisí sin:  

• clubanna bricfeasta agus clubanna obair bhaile (eagraithe go minic mar chuid den 
Chlár Críochnaithe Scoile [CCS])  

• dámhachtainí aonair le haghaidh tinrimh mhaith   
• teagmháil láithreach a dhéanamh le tuismitheoirí/caomhnóirí trí mheán téacs, litreach 

agus/nó cuairteanna baile tar éis tréimhse sainithe neamhthinrimh 
 
Chuimsigh roinnt scoileanna gníomhaíochtaí a bhfuil móréileamh ag daltaí orthu sa tráthchlár 
le haghaidh laethanta áirithe gach seachtain (ar an Luan agus ar an Aoine i gcoitinne) d’fhonn 
treochtaí diúltacha tinrimh a bhí le feiceáil le linn na laethanta sin roimhe seo a aisiompú. Is 
samplaí iad snámh, na hamharcealaíona, cócaireacht, garraíodóireacht, ceachtanna 
róbataice agus bronnadh duaiseanna de na gníomhaíochtaí sin.   

 
Ba léir go raibh cur chuige córasach i bhfeidhm maidir le forfheidhmiú na straitéisí tinrimh 
agus an mhonatóireacht a rinneadh ar a dtionchar i mbeagnach gach ceann den 18 scoil a 
ndearnadh cigireacht orthu. I mbeagnach gach scoil, bhí duine nó daoine (an comhordaitheoir 
TBSP de ghnáth ach ní i gcónaí) a raibh freagracht ar leith aige nó acu as cúrsaí tinrimh sa 
scoil. Bhí páirteachas agus comhoibriú an chomhordaitheora TBSP agus an phearsanra CCS 
maidir le tinreamh a chur chun cinn mar shainghné den chleachtas i bhformhór na scoileanna. 
Ina theannta sin, chuir roinnt scoileanna coistí ar bun, agus is minic a bhí pearsanra ó 
ghníomhaireachtaí seachtracha ar na coistí sin, d’fhonn tinreamh na spriocdhaltaí a scrúdú 
agus beart mar is cuí a dhéanamh. Thuairiscigh an chuid is mó de scoileanna, ach gan iad ar 
fad san áireamh, go raibh cumarsáid mhaith acu leis an BNLO maidir lena gcuid 
saincheisteanna tinrimh agus idirghabhálacha ar leith. 
 
2.3 Dul chun cinn maidir le tinreamh 
 
Thuairiscigh gach scoil seachas ceann amháin go raibh feabhas suntasach intomhaiste 
tagtha ar rátaí tinrimh, bunaithe ar a gcuid sonraí tinrimh féin. Mar shampla, i mbunscoil 
shinsearach amháin, tháinig laghdú níos mó ná aon trian ar an líon daltaí a bhí as láthair ar 
feadh níos mó ná 20 lá le linn scoilbhliana amháin, fad a tháinig laghdú suntasach freisin ar 
an líon daltaí a bhí as láthair le haghaidh idir 45 agus 60 lá. I scoil eile, taifeadadh go raibh 
feabhas 2.3% tagtha ar an tinreamh foriomlán thar thréimhse trí bliana, agus go raibh méadú 
faoi sheacht tagtha ar an líon daltaí le tinreamh iomlán le linn na tréimhse céanna. Bhí 
easnaimh shuntasacha freisin sa scoil áirithe nár tháinig feabhas suntasach ar thinreamh 
maidir leis an gcaoi a leag sí amach spriocanna tinrimh agus a d’úsáid sí straitéisí agus 
idirghabhálacha chun tinreamh a chur chun cinn.  
 
Thuairiscigh cigire amháin an méid seo a leanas mar shampla d’obair scoile a raibh roinnt 
láidreachtaí suntasacha ag baint lena próiseas pleanála gníomhaíochta maidir le tinreamh: 
 

Athcheartaíodh spriocanna tosaigh maidir le tinreamh a fheabhsú go leibhéal níos 
réadúla i ndiaidh athbhreithnithe a rinne an scoil ar a céad bhliain rannpháirtíochta i 
DEIS. Tá béim ar leith leagtha ar dhaltaí le leibhéil shuntasacha neamhthinrimh. Tá 
leibhéil tinrimh na ndaltaí seo agus do dhaltaí i gcoitinne ag dul i bhfeabhas. Tá an 
cur chuige comhoibríoch agus comhordaithe a glacadh idir an scoil agus 
ghníomhaireachtaí cosúil leis an BNLO agus an CCS riachtanach i leith an 
fheabhsaithe seo. Léiríodh gur straitéis chabhrach í dul i dteagmháil láithreach le 
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tuismitheoirí maidir leis na daltaí seo. Eagraítear cruinnithe scoile le tuismitheoirí 
agus leis an Oifigeach Leasa Oideachais (OLO) nuair atá fiche lá caillte ag daltaí…I 
measc straitéisí éifeachtacha eile, tá córas luaíochta rangbhunaithe agus córas 
luaíochta aonair i gcás daltaí faoi leith. 

 
2.4 Dearcthaí na ndaltaí maidir le tinreamh 
 
Bhí dearcthaí na ndaltaí maidir le freastal ar scoil, mar a léirítear in anailís ar chomhaontú nó 
easaontú na ndaltaí i rang a sé leis an ráiteas ceistneora, “Is maith liom a bheith ag teacht ar 
scoil”, measctha nuair a breathnaíodh orthu i dteannta a chéile. D’aontaigh 63.7% den 571 
dalta ó rang a sé a ndearnadh suirbhé orthu i 15 scoil as 182 leis an ráiteas; d’easaontaigh 
22.2% acu agus chuir 14.0% acu in iúl nach raibh a fhios acu. Níl an toradh seo chomh 
dearfach leis an gceann atá ag teacht ó shuirbhé comhchosúil a rinneadh ar dhearcthaí daltaí 
agus a cuireadh i gcrích mar chuid de na meastóireachtaí scoile uile a rinneadh i 103 bunscoil 
(lena n-áirítear scoileanna DEIS agus scoileanna nach bhfuil páirteach i DEIS) ó Mheán 
Fómhair go Nollaig 2010. Sa suirbhé deireanach sin, d’aontaigh 73.1% den 6348 freagróir 
dalta leis an ráiteas, “Is maith liom a bheith ag teacht ar scoil”; d’easaontaigh 14.2% acu leis 
an ráiteas agus ní raibh a fhios ag 12.% acu.  
 

 
 
Léiríonn an anailís a rinneadh ar fhreagraí na ndaltaí i scoileanna aonair DEIS go bhfuil 
éagsúlacht shuntasach ann i measc na scoileanna i ndáil le dearcthaí a gcuid daltaí faoi 
fhreastal ar scoil. Bhí comhaontú na ndaltaí leis an ráiteas, “Is maith liom a bheith ag teacht 
ar scoil” sa réimse ó 40% go 87% sna scoileanna. Tugann sé seo le tuiscint go bhfuil breis 
oibre le déanamh ag roinnt scoileanna chun an timpeallacht foghlama a dhéanamh níos 
tarraingtí do dhaltaí. 
 
2.5 Conclúid: tinreamh 
 
Ar an iomlán, tá beart éifeachtach déanta ag scoileanna chun spriocanna tinrimh a leagan 
amach agus chun idirghabhálacha agus straitéisí oiriúnacha a chur i bhfeidhm d’fhonn na 
spriocanna sin a bhaint amach. Thuairiscigh beagnach gach scoil go raibh feabhsuithe 
suntasacha tagtha ar thinreamh daltaí, de réir a gcuid sonraí féin. In ainneoin na dtorthaí 
dearfacha seo, léiríonn torthaí an cheistneora daltaí gur gá do scoileanna scrúdú agus 
breithniú níos iomláine a dhéanamh ar dhearcthaí na ndaltaí maidir le cúrsaí tinrimh agus iad 
ag obair chun barrlíon tinrimh a chur i gcrích agus a choinneáil trína bpróisis phleanála DEIS. 
 
 

                                                 
2 Ní dhearnadh suirbhé ar na daltaí sa trí scoil shóisearach. 

0.0 
10.0 
20.0 
30.0 
40.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 

Is maith Ní maith Níl cinnte

Is maith liom a bheith ag teacht ar scoil

Scoileanna DEIS Scoileanna MSU

Céatadán



 7

 
3. TORTHAÍ FORIOMLÁNA: COINNEÁIL 
 
Cuireann an Clár Críochnaithe Scoile (CCS) raon fairsing tacaíochtaí spriocdhírithe ar fáil ar 
bhonn aonair agus grúpa do leanaí agus do dhaoine óga a d’fhéadfadh a bheith i mbaol an 
scoil a fhágáil go luath. Oibríonn an CCS le cnuasaigh scoileanna agus táthar ag súil go 
mbíonn comhordaitheoirí páirteach sa phleanáil ghníomhaíochta ar bhonn cnuasaigh.  
 
I gcás an chuid is mó den 18 scoil a ndearnadh meastóireacht orthu, níorbh fhadhb í, dar leo, 
daltaí a choinneáil ar scoil ó na naíonáin shóisearacha go rang a sé. Go ginearálta, ní raibh 
sé seo ina chuid lárnach de phróiseas pleanála gníomhaíochta DEIS na scoile ó thaobh 
spriocanna a leagan amach ná straitéisí nó idirghabhálacha áirithe a chur i bhfeidhm. I scoil 
amháin inar sainaithníodh agus tuairiscíodh deacracht maidir le líon beag daltaí ó chúlraí 
inimirceacha a choinneáil do na cigirí, bhí córas oiriúnach i bhfeidhm ag an scoil chun sonraí 
ar na daltaí sin a choinneáil agus chun na hatreoruithe iomchuí a dhéanamh don BNLO. Ní 
raibh nósanna imeachta foirmiúla le haghaidh teagmhála leis an BNLO i bhfeidhm ag an dara 
scoil le fadhb chomhchosúil. I scoil eile, cé nárbh ábhar imní láithreach é daltaí a choinneáil, 
dar léi, dá ainneoin sin, bhí raon straitéisí éifeachtacha ag an scoil chun cosc a chur le 
fadhbanna coinneála teacht chun cinn. Ina measc sin, bhí na nithe seo a leanas: cinn scríbe 
na ndaltaí a fháil amach dá gcuirfí deireadh lena gclárú sa scoil; naisc láidre a choinneáil leis 
na seirbhísí sóisialta; agus comhpháirtíocht a chothú le bunscoileanna agus iar-
bhunscoileanna áitiúla, comhroinnt an dea-chleachtais maidir le tacú le coinneáil daltaí san 
áireamh. 
 
4. TORTHAÍ FORIOMLÁNA: DUL CHUN CINN 
 
Glactar leis an dul chun cinn ón mbunleibhéal go dtí an dara leibhéal mar idirthréimhse 
thábhachtach i saol oideachais an linbh. Tá níos mó seans ann go bhfágfaidh daltaí nach n-
éiríonn leo an t-athrú seo a dhéanamh gan stró an scoil go luath nó nach n-éireoidh chomh 
maith leo i saol an oideachais. Leagtar béim i bplean gníomhaíochta DEIS ar chláir 
éifeachtacha aistrithe a fhorbairt, trí chur leis an obair atá ar bun ag Scéim TBSP agus an 
CCS. Chun críche an mheastóireachta seo, is éard atá i gceist le dul chun cinn ná a mhéid is 
a dhéanann daltaí dul chun cinn agus iad ag dul ó leibhéal amháin scoile go dtí an chéad 
leibhéal eile. Níos minice ná a mhalairt, baineann sé seo le haistriú daltaí ón mbunleibhéal go 
dtí an dara leibhéal.  
 
4.1 Leagan amach spriocanna le haghaidh dul chun cinn 
 
I gcás an chuid is mó de scoileanna, ní raibh mórán deacrachtaí ag baint le dul chun cinn nó 
le haistriú na ndaltaí i rang a sé go dtí an oideachas dara leibhéal le blianta beaga anuas. Sa 
chuid is mó de chásanna, bhí na rátaí dul chun cinn a tuairiscíodh cothrom le 100%. Cé nach 
raibh mórán deacrachtaí ag baint le haistriú daltaí chuig an iar-bhunscoil go ginearálta, 
leagadh béim i bpróiseas pleanála an chuid is mó de scoileanna ar chursaí a bhain le dul 
chun cinn bíodh is nach raibh sprioc shonrach scríofa maidir le dul chun cinn ag níos lú ná 
leath acu ina bplean gníomhaíochta scoile. Sa chás go raibh sprioc shonrach ag baint le  dul 
chun cinn i bplean gníomhaíochta na scoile, ba é an rud coitianta a bhí i gceist ná cuspóir 
beacht a raibh sé mar aidhm leis a chinntiú gur aistrigh 100% de na daltaí i rang a sé chuig 
an iar-bhunscoil.   
 
4.2 Straitéisí agus idirghabhálacha le haghaidh dul chun cinn 
 
Measadh go raibh na straitéisí agus na hidirghabhálacha a bhí in úsáid ag scoileanna chun 
dul chun cinn daltaí a éascú agus a chothú éifeachtach i mbeagnach gach cás. Ba é an rud 
coitianta a bhí i gceist leo ná clár sonrach aistrithe nó ionduchtaithe do dhaltaí, agus is minic 
go raibh gné phraiticiúil i gceist freisin cosúil le treoir maidir le foirmeacha iarratais a 
chomhlánú agus a chur isteach, ábhair a roghnú agus taithí a fháil ar shuíomh agus ar 
phearsanra na scoile nua. Is minic go raibh baint ag pearsanra TBSP agus CCS le cur i 
bhfeidhm a leithéid seo de chláir, agus i gcásanna áirithe, bhí comhoibriú le gníomhaireachtaí 
eile cosúil le Youth Work Ireland nó Ollscoil na hÉireann (NUI) i gceist trí chláir shonracha 
rochtana.  
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4.3 Dearcthaí na dtuismitheoirí agus na ndaltaí maidir le dul chun cinn 
 
Bhí mianta na dtuismitheoirí maidir le dul chun cinn a gcuid leanaí chuig an oideachas dara 
leibhéal, mar a cuireadh in iúl sna ceistneoirí, dearfach tríd is tríd. I 10 scoil as 18, thug 100% 
de na tuismitheoirí a ceistíodh le fios go mbeadh a leanbh féin ag dul chun cinn go dtí an 
oideachas iar-bhunscoile. Bhí an dearcadh céanna ag beagnach 100% de thuismitheoirí i 
ngach scoile eile seachas ceann amháin den 8 gcinn a bhí fágtha. Bhí dearcthaí na ndaltaí ag 
teacht leis seo den chuid is mó. I 10 scoil as 15 a ndearnadh suirbhé ar na daltaí iontu, thug 
100% de na freagróirí le fios go mbeidís ag aistriú. Sna scoileanna eile ar fad, thug céatadán 
beag freagróirí le fios nach raibh siad róchinnte an mbeidís ag dul ar aghaidh go hiar-
bhunscoileanna ach níor thug aon dalta le fios nach mbeadh sé/sí ag dul ar aghaidh.  

 

 
 
Bhí dearcadh chomh dearfach céanna ag tuismitheoirí maidir lena gcuid leanaí ag fanacht ar 
scoil go dtí leibhéal an Teastais Shóisearaigh ar a laghad, le 96.2% de thuismitheoirí ag 
comhaontú leis an ráiteas, “Déanfaidh mo leanbh scrúdú an Teastais Shóisearaigh”; níor 
easaontaigh ach 0.4% leis an ráiteas agus thug an 3.4% eile le fios nach raibh siad cinnte. 
Thug céatadán ard (93.3%) tuismitheoirí le fios freisin go ndéanfadh a leanbh féin scrúdú na 
hArdteistiméireachta; ní raibh 6.1% róchinnte faoi seo agus thug 0.6% le fios nach ndéanfadh 
a leanbh féin an scrúdú seo. 
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4.4 Conclúid: dul chun cinn 
 
Ar an iomlán, tá na torthaí a bhaineann le dul chun cinn i gcomhthéacs phróiseas pleanála 
DEIS dearfach. Cé nach raibh spriocanna sonracha maidir le dul chun cinn ag breis agus 
leath de na scoileanna mar chuid dá bplean gníomhaíochta DEIS, bhí straitéisí cinnte agus 
éifeachtacha i bhfeidhm ag an gcuid is mó de scoileanna ar mhaithe le haistriú na ndaltaí uile 
chuig oideachas iar-bhunscoile a éascú agus tacú leis. Chomh maith leis sin, bhí nósanna 
imeachta foirmiúla nó neamhfhoirmiúla i bhfeidhm ag na scoileanna ar fad chun súil a 
choinneáil ar cheann scríbe oideachais na ndaltaí i ndiaidh dóibh a gcuid oideachais 
bhunscoile a chríochnú agus, sa chuid is mó de chásanna, thuairiscigh na scoileanna ráta dul 
chun cinn de 100%. Ba cheart a thabhairt faoi deara, áfach, go bhfuil srianta ag gabháil leis 
na sonraí tuairiscithe ag na scoileanna, na sonraí ar a bhfuil an meastóireacht seo bunaithe. 
Is léir go gcuirfeadh infhaighteacht níos fearr ar shonraí dul chun cinn ag leibhéal náisiúnta, 
bunaithe ar shonraí BNLO agus ar chóras bailiúcháin sonraí ó scoileanna níos fearr, le  
monatóireacht agus anailís bhreise ar aistriú daltaí ón oideachas bunscoile go dtí an t-
oideachas dara leibhéal.  
 
 
 
5. TORTHAÍ FORIOMLÁNA: LITEARTHACHT 
 
Is é an sainmhíniú ar an litearthacht mar an cumas atá ag duine foirmeacha éagsúla 
cumarsáide lena n-áirítear an teanga labhartha agus téacs clóite a léamh, a thuiscint agus a 
léirthuiscint go criticiúil, mar aon le scileanna labhartha agus éisteachta a bheith ag duine. Is 
ionann í agus tacar bunúsach scileanna atá riachtanach chun tairbhe a bhaint as an 
oideachas. Dá réir sin, cuspóir fíorthábhachtach den oideachas é oilteacht a bhaint amach sa 
litearthacht. Mura n-éiríonn le leanaí caighdeáin leordhóthanacha litearthachta a bhaint 
amach, ní bheidh ar a gcumas tairbhe mar is cuí a bhaint as ár gcóras oideachais atá 
bunaithe ar an litearthacht. Bhí roinnt mhaith beart sonrach, lena n-áirítear dianchláir 
fhorbartha ghairmiúla do mhúinteoirí maidir leis an litearthacht, ar fáil do scoileanna atá 
rannpháirteach i DEIS. Moladh do scoileanna soláthar an teagaisc léitheoireachta agus 
seirbhísí tacaíochta a athstruchtúrú, go háirithe i ndáil le daltaí sna ranganna sóisearacha. 
Cuireadh cláir shonracha litearthachta cosúil le Reading Recovery agus First Steps ar fáil do 
scoileanna agus d'fhorbair agus thacaigh an Scéim BNLO le tionscnaimh cosúil le Reading 
for Fun. Thuairiscigh an Chigireacht ar shamplaí den chleachtas éifeachtach litearthachta i 
Cleachtais Éifeachtacha Litearthachta agus Uimhearthachta i Scoileanna DEIS (2009). Bhí an 
meastóireacht seo dírithe ar a éifeachtaí is a d’úsáid scoileanna sonraí ón meastóireacht a 
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rinne siad féin ar léitheoireacht chun spriocanna a shonrú agus monatóireacht a dhéanamh ar 
thorthaí ag leibhéal an dalta aonair agus/nó leibhéal an ghrúpa.  
 
5.1 Leagan amach spriocanna le haghaidh litearthacht 
 
Tugadh tús áite don litearthacht i bpróiseas pleanála DEIS sna 18 scoil. Bhí spriocanna le 
haghaidh litearthachta sonraithe ag gach scoil ina plean gníomhaíochta DEIS. Bhí éagsúlacht 
le tabhairt faoi deara, áfach, i gcáilíocht an phróisis maidir le leagan amach spriocanna i 
dtéarmaí sainiúlachta agus intomhaisteachta na spriocanna agus an chaoi a úsáideadh 
sonraí agus na spriocanna á sonrú. Sa chuid is mó de scoileanna, bhí scóip ann chun forbairt 
a dhéanamh ar chleachtais maidir le leagan amach na spriocanna litearthachta, agus ba é an 
t-easnamh ba choitianta a tugadh faoi deara ná go raibh claonadh ag na spriocanna a bheith 
róghinearálta agus/nó nach raibh dótháin úsáide á baint as torthaí meastóireachta agus na 
spriocanna á leagan amach. Tugtar léargas ar na heasnaimh seo sna ráitis mheastóireachta 
seo a leanas a baineadh as tuairiscí roghnaithe: 
 

Is í príomhsprioc na scoile i ndáil le litearthacht a fheabhsú na caighdeáin 
ghnóthachtála a fheabhsú i dtriail chaighdeánach léitheoireachta. Is sprioc 
ghinearálta í seo agus níl aon chritéir faoi leith ann maidir le monatóireacht a 
dhéanamh ar a fhorfheidhmiú leanúnach. Chuige seo, moltar gur cheart don scoil 
spriocanna níos sainiúla a leagan amach atá dírithe ar gach leibhéal ranga ag cur na 
laigí a léirítear i ngnóthachtáil na ndaltaí san áireamh ar bhonn leanúnach ag an 
leibhéal ranga cuí 
 
…tá cuid de na spriocanna seo ginearálta agus ní dhéantar tagairt shoiléir do 
spriocghrúpaí ag leibhéal an ranga aonair. 

 
Tugadh faoi deara nach bhfuil anailís chórasach á déanamh go fóill … ar leibhéil 
ghnóthachtála litearthachta daltaí. Tá sé tábhachtach go ndéanfaí anailís ar thorthaí 
na ndaltaí agus go gcuirfí an anailís seo san áireamh i bpróiseas iniúchóireachta 
inmheánaí na scoile agus go mbeadh sé mar bhonn le leagan amach spriocanna 
agus pleanáil ghníomhaíochta ar bun. 
 

 
Bhí cleachtais mhaithe nó an-mhaith maidir le leagan amach na spriocanna litearthachta le 
tabhairt faoi deara i níos lú ná leath de na scoileanna. Áit a raibh a leithéid de chleachtas le 
tabhairt faoi deara, bhain na scoileanna úsáid éagsúil as na torthaí meastóireachta chun 
spriocanna sonracha, intomhaiste agus bunaithe ar am a leagan amach do spriocghrúpaí 
sonracha. Déantar cur síos mar seo a leanas ar shamplaí de dhea-chleachtais: 
 

D’oibrigh gach ball den fhoireann teagaisc i gcomhar lena chéile ar mhaithe le 
spriocanna litearthachta a leagan amach sa phlean DEIS le tacaíocht ó chuiditheoir3 
ó na seirbhísí tacaíochta.   Is spriocanna sonracha iad seo a bhfuil torthaí na 
dtrialacha caighdeánacha mar bhonn leo, mar aon le breathnóireachtaí múinteoirí 
agus trialacha deartha ag múinteoirí. Tá sé mar aidhm leis na spriocanna an líon 
daltaí atá ag feidhmiú ag nó faoi bhun an 10ú peircintíl a laghdú thar thrí bliana agus 
an líon daltaí idir an 20ú agus an 40ú peircintíl a laghdú faoi 15%.  
 
Tá aidhm shoiléir, chinnte agus roinnte amháin ag an scoil maidir le litearthacht: go 
mbeadh feidhmíocht na ndaltaí ag teacht leis na noirm náisiúnta. Déanann sí anailís 
dhian ar leibhéil ghnóthachtála na ndaltaí sa teanga labhartha, ar scileanna 
léitheoireachta, scríbhneoireachta agus gaolmhara trí úsáid a bhaint as seicliostaí 
scoile agus trialacha caighdeánacha a bhfuil sé mar aidhm leo a cuid spriocanna le 
haghaidh forbartha litearthachta ar fud na scoile a aithint, a shainiú agus faisnéis a 
chur ar fáil dóibh. Tá na spriocanna a thagann as sin soiléir, sonrach agus réalaíoch 
agus bíonn tuiscint ag an bpearsanra ar fad atá ag obair sna seomraí ranga agus sna 
seomraí tacaíochta sa scoil orthu. Leagtar amach spriocanna éagsúla do dhaltaí 
aonair agus do ghrúpaí de réir riachtanais agus cumais mheastóireachta. 

                                                 
3 Soláthraíonn cuiditheoir tacaíocht agus comhairle do mhúinteoirí agus do scoileanna maidir le cur i 
bhfeidhm an churaclaim. 
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5.2 Straitéisí agus idirghabhálacha le haghaidh litearthachta 
 
D’ainneoin easnaimh a bheith le tabhairt faoi deara i leagan amach spriocanna i mbreis agus 
leath de na scoileanna, bhí straitéisí agus idirghabhálacha éifeachtacha i bhfeidhm ag 
beagnach gach scoil agus é mar aidhm leo leibhéil litearthachta na ndaltaí a fheabhsú.  

 
Bhí na scoileanna ar fad ag baint leas as ceann amháin nó níos mó de na tionscnaimh DEIS 
seo a leanas:  

• Reading Recovery 
• Literacy Lift Off 
• Reading for Fun  
• First Steps Reading 
• First Steps Writing 
• First Steps Speaking and Listening 
 

Chomh maith leis sin, bhí an chuid is mó de scoileanna ag baint úsáide as ceann amháin nó 
níos mó de na straitéisí seo a leanas sna seomraí ranga:  

• teagasc comhpháirteach  
• léitheoireacht pháirtíochta/comharléitheoireacht 
• teagasc stáisiún  
• comhartheagasc  
• uair an chloig speisialta litearthachta laethúil   
• cláir thráchtála ar leith deartha le tacú le feabhsuithe litearthachta   

 
Sa chuid is mó de scoileanna, bhí sé soiléir go raibh múinteoirí ag comhoibriú lena chéile ar 
mhaithe le cláir litearthachta a chur i bhfeidhm, agus ba ghné choiteann sna scoileanna iad 
meicníochtaí chun an saineolas a forbraíodh trí oiliúint a roinnt le haghaidh tionscnamh 
áirithe. I roinnt scoileanna, bhí freagracht as gnéithe de chlár litearthachta na scoile a chur i 
bhfeidhm sannta do bhaill foirne ar leith. Seo a leanas tuairisc ar an obair atá ar bun i scoil a 
bhfuil ag éirí go maith léi ag cur straitéisí agus idirghabhálacha litearthachta i bhfeidhm: 
 

Tá raon clár agus tionscnamh feiliúnach litearthachta á soláthar ag an scoil lena n-
áirítear First Steps Writing, Reading Recovery agus Reading for Fun. Tá oiliúint á cur 
ar mhúinteoirí freisin le First Steps Reading agus tá an dara múinteoir ag fáil oiliúna 
maidir le Reading Recovery. Bíonn na múinteoirí lánsásta a gcuid saineolais a roinnt 
le baill foirne eile. Tá léiriú déanta de na modheolaíochtaí teagaisc acu siúd atá 
freagrach as stiúradh na dtionscnamh éagsúla  agus is féidir teacht ar  raon leathan 
ábhar acmhainne trí chóras ríomhaireachta na scoile. Seoltar r-phost chuig na 
múinteoirí ar fad gach dhá mhí chun an seánra scríbhneoireachta atá le clúdach acu 
a mheabhrú dóibh agus tugtar pacáiste úsáideach acmhainní dóibh. Tá dul chun cinn 
déanta i ndáil le clár scríbhneoireachta First Steps a chur i bhfeidhm ag leibhéal na 
scoile uile agus tá teimpléad deartha le cabhrú le múinteoirí an ghné seo a 
thaifeadadh sa taifead míosúil ar an dul chun cinn ó mhí Mheán Fómhair 2010 ar 
aghaidh…tá tús curtha le modh teagaisc stáisiún ag leibhéal na naíonán. Déanann 
an múinteoir ranga forfheidhmiú na hidirghabhála seo a phleanáil i gcomhar le beirt 
mhúinteoirí TF/MA4 d’fhonn a chinntiú go bhfuil úsáid éifeachtach á baint as 
acmhainní.  

 
5.3 Dul chun cinn sa litearthacht 
 
Tugadh feabhas maith nó an-mhaith faoi deara i leibhéil litearthachta na ndaltaí, i gcomparáid 
le spriocanna, pleananna nó ionchais na scoile féin, i 11 as an 18 scoil a ndearnadh 
cigireacht iontu. Tá léargas ar na cineálacha feabhais a tugadh faoi deara sna scoileanna seo 
le fáil sna sleachta seo a leanas as tuairiscí éagsúla: 
 

Is léir ó thorthaí na dtrialacha caighdeánacha in 2009 i gcomparáid le 2006 go bhfuil 
céatadán an daonra scoile a bhí faoi bhun an 10ú peircintíl laghdaithe faoi 7% agus 

                                                 
4 Tacaíochta foghlama/ Múinteoir acmhainne 
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go bhfuil an céatadán a bhí os cionn an 50ú peircintíl méadaithe faoi 8% (scoil 
ingearach chomhoideachais, 197 dalta) 

 
Tá an-dul chun cinn déanta i ndáil le forbairt scileanna léitheoireachta na ndaltaí; 
agus tá a leibhéil ghnóthachtála anois nach mór cothrom leis na noirm náisiúnta (scoil 
shóisearach chomhoideachais, 233 dalta) 
 
[Tá] laghdú suntasach agus leanúnach tugtha faoi deara sa líon daltaí atá ag fáil scóir 
níos ísle ná an 10ú peircintíl le 3 bliana anuas (scoil ingearach do bhuachaillí, 363 
dalta) 
 
Is léir trí anailís a dhéanamh ar shonraí na scoile ar fheidhmíocht daltaí sa 
litearthacht, lena n-áirítear torthaí ar thrialacha caighdeánacha, seicliostaí scoile, 
agus scríbhneoireacht na ndaltaí atá á rianú go sonrach mar rannpháirtithe sa chlár 
First Steps Writing, go bhfuil feabhas cinnte agus suntasach ag teacht ar litearthacht i 
dtéarmaí na ndaltaí spriocdhírithe agus na ndaltaí go ginearálta. 
 
Shonraigh an scoil cuspóir sonrach, bunaithe ar am don chohórt daltaí atá idir an 41ú 
agus an 60ú peircintíl sa Triail MICRA T. Ba í an sprioc shonraithe a bhí ann ná an 
líon daltaí sa pheircintíl seo a mhéadú ó 16% go 18% ar dtús, agus go 20% in 2009. 
Tá an sprioc seo bainte amach, agus sáraithe. Ina theannta sin, tá laghdú 5% tagtha 
ar an líon daltaí atá faoi bhun an 20ú peircintíl.  Tá na feabhsuithe seo ar fad bainte 
amach in ainneoin méadú a bheith tagtha ar an líon daltaí le BTB5 (scoil ingearach 
chomhoideachais, 350 dalta) 

 
Bhí an easpa feabhais shuntasaigh i leibhéil litearthachta na ndaltaí sa 7 scoil eile luaite le 
roinnt tosca cosúil le:  

• spriocanna litearthachta na scoile a bheith róghinearálta  
• monatóireacht neamhleor nó neamhiomlán ar obair scríofa na ndaltaí  
• easpa aiseolais fhoirmithigh do dhaltaí maidir lena scríbhneoireacht  
• anailís neamhleor ar thorthaí an mheasúnaithe  
• easpa béime á leagadh ar theagasc na scileanna léitheoireachta  

 
Léiríonn tuilleadh anailíse ar na sonraí gur bhain laigí le cleachtais maidir le leagan amach 
spriocanna i 6 scoil as na 7 scoil ar tugadh feabhas míshásúil sna leibhéil litearthachta faoi 
deara iontu, agus go raibh easnaimh i 3 cinn de na scoileanna sin i ndáil leis an úsáid a 
bhaineann siad as straitéisí agus idirghabhálacha litearthachta. Is codarsnacht iomlán é seo 
le próisis phleanála litearthachta an chuid is mó de na 11 scoil ar tugadh feabhsuithe 
suntasacha faoi deara iontu. Tugadh láidreachtaí faoi deara sna cleachtais maidir le leagan 
amach spriocanna agus sna straitéisí agus sna hidirghabhálacha a bhí in úsáid i 7 gcinn de 
na scoileanna seo. 
 
5.4 Dearcthaí na ndaltaí maidir le litearthacht 
 
Tá na torthaí a bhaineann le dearcthaí na ndaltaí i ndáil le Béarla, arna dtomhas óna gcuid 
freagraí ar ráiteas ceistneora, “Is maith liom Béarla”, dearfach i bhformhór na gcásanna, le 
82.0% de dhaltaí ag aontú leis an ráiteas, 5.6% ag léiriú nach raibh a fhios acu agus 12.4% 
ag easaontú. Tugann sonraí an cheistneora roinnt léargas dúinn freisin ar nósanna 
léitheoireachta baile na ndaltaí. Cé gur aontaigh céatadán ard (88.7%) de líon iomlán 
tuismitheoirí na ndaltaí i rang a dó agus i rang a sé leis an ráiteas, “Tugann an scoil 
spreagadh do mo leanbh leabhair a léamh sa bhaile”, níor thug ach 77.9% de dhaltaí rang a 
sé le fios go bhfuil sé de nós acu a bheith ag léamh sa bhaile.  
 

                                                 
5 Béarla mar theanga bhreise 
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Tugann anailís ar dhearcthaí na ndaltaí maidir lena ndul chun cinn sa léitheoireacht, sa 
scríbhneoireacht agus sa litriú le fios nach raibh níos mó ná 20% den líon iomlán daltaí 
róchinnte faoi gach ceann de na ráitis cheistneora seo a leanas: “Táim go maith ag an 
scríbhneoireacht agus ag an litriú” agus “Is léitheoir maith mé” (21.9% agus 21.1% faoi 
seach). Tá éagsúlacht shuntasach le tabhairt faoi deara sa léitheoireacht agus sna torthaí le 
haghaidh ábhair inchomparáide sna meastóireachtaí scoile uile a rinneadh i 103 bunscoil 
(scoileanna DEIS agus scoileanna nach bhfuil páirteach in DEIS san áireamh) idir Meán 
Fómhair agus Nollaig 2010, nuair a thug 13.0% de dhaltaí le fios nach raibh a fhios acu cén 
chaoi a raibh ag éirí leo sa léitheoireacht.  
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5.5 Conclúid: litearthacht 
 
Ar an iomlán, tá na torthaí a bhaineann le litearthacht agus le próiseas pleanála DEIS 
measctha. Thug gach scoil tús áite don litearthacht ina próiseas pleanála DEIS agus d'áirigh 
siad ar fad spriocanna litearthachta ina bplean DEIS. Bhain beagnach gach scoil úsáid as 
straitéisí agus idirghabhálacha éifeachtacha ar mhaithe le leibhéil ghnóthachtála litearthachta 
na ndaltaí a fheabhsú. Rinneadh feabhas maith nó an-mhaith sa litearthacht i bhformhór na 
scoileanna. Is léir gur ábhar misnigh é an obair atá á déanamh sna scoileanna sin i 
gcomhthéacs feabhas a bhaint amach trí phróiseas pleanála DEIS. 
 
Ní mór a lua, áfach, nár éirigh le 7 scoil as 18 feabhsuithe suntasacha a dhéanamh i ndáil le 
litearthacht. Is léir ó na meastóireachtaí atá déanta go bhfuil gá le níos mó úsáide a bhaint as 
torthaí measúnaithe i leagan amach spriocanna don litearthacht agus leis na spriocanna a 
leagan amach ar bhonn níos sainiúla agus níos intomhaiste chomh maith le spriocghrúpaí a 
bheith aitheanta go soiléir. Tá sé seo riachtanach go háirithe i gcás na scoileanna sin nár 
éirigh leo dul chun cinn leordhóthanach a bhaint amach maidir le leibhéil litearthachta a ardú. 
Is léir freisin ó na torthaí go bhfuil sé riachtanach go mbeidh ról níos lárnaí ag na daltaí sna 
próisis phleanála le haghaidh litearthachta, go háirithe i dtéarmaí spriocanna réalaíocha 
foghlama a roinnt agus monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn.  
 
 
6. TORTHAÍ FORIOMLÁNA: UIMHEARTHACHT 
 
Mar aon le litearthacht, tá aird á tarraingt ar an uimhearthacht mar thacar bunúsach scileanna 
sa phlean gníomhaíochta DEIS agus tá tuairisc tugtha ag an gCigireacht ar shamplaí de 
chleachtas éifeachtach i ndáil le huimhearthacht i Cleachtais Éifeachtacha Litearthachta agus 
Uimhearthachta i Scoileanna DEIS (2009). Is ionann uimhearthacht agus cumas an duine 
úsáid a bhaint as tuiscint agus scileanna matamaitice chun fadhbanna a réiteach agus éilimh 
an ghnáthshaoil a chomhlíonadh. I measc na dtacaíochtaí atá ar fáil do scoileanna atá 
rannpháirteach i DEIS chun scileanna uimhearthachta a fheabhsú tá Mathematics Recovery 
agus Ready, Steady, Go Maths. Soláthraíonn na cláir seo tacaíocht idirghabhála dian agus 
luath d’fhonn tuiscint na ndaltaí ar an uimhearthacht a fheabhsú. Tá Maths for Fun, a 
cuireadh i bhfeidhm tríd an scéim TBSP ar fáil freisin do scoileanna atá ag glacadh páirte i 
DEIS. Rinneadh meastóireacht ar éifeachtacht phróisis phleanála scoileanna chun scileanna 
uimhearthachta a gcuid daltaí a fheabhsú, lena n-áirítear an úsáid a bhaintear as sonraí chun 
spriocanna a leagan amach agus an mhonatóireacht a dhéantar ar thorthaí.  
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6.1 Leagan amach spriocanna le haghaidh uimhearthachta  
 
Bhí an uimhearthacht ar cheann de na tosaíochtaí a bhí luaite i bpróiseas pleanála DEIS sna 
18 scoil. Bhí spriocanna maidir le huimhearthacht luaite ag na scoileanna ar fad ina bplean 
gníomhaíochta DEIS. Bhí éagsúlacht shuntasach le tabhairt faoi deara, áfach, san inniúlacht 
a léirigh scoileanna i ndáil le leagan amach spriocanna. I níos mó ná leath de na scoileanna, 
ba léir go raibh ag éirí go maith le leagan amach spriocanna agus barr feabhais á léiriú ag 
scoil amháin sa réimse seo. Sa mhionlach suntasach de scoileanna atá fágtha, bhí laigí le 
tabhairt faoi deara i leagan amach spriocanna agus bhí laigí suntasacha le tabhairt faoi deara 
in dhá scoil.  
 
Sa chás gur tugadh cleachtas éifeachtach faoi deara, bhí spriocanna bunaithe ar thorthaí 
measúnaithe agus bhí siad sonrach, intomhaiste, réalaíoch agus bunaithe ar am, agus bhí na 
spriocghrúpaí aitheanta go soiléir. Tá léargas ar shamplaí de láidreachtaí den chineál sin i 
ndáil le leagan amach spriocanna luaite sna sleachta seo a leanas as tuairiscí éagsúla: 
 

Déantar mionanailís ar shonraí measúnaithe ó thrialacha caighdeánacha agus ó 
sheicliostaí na scoile féin araon agus úsáidtear iad chun spriocanna sonracha, 
praiticiúla, intomhaiste agus bunaithe ar am a chinneadh do ranganna, grúpaí agus 
daoine aonair. 
 
I 2006, leagadh amach spriocanna uimhearthachta sonracha, bunaithe ar am i ndáil 
leis an líon daltaí ag feidhmiú idir an 40ú agus an 60ú peircintíl i dtrialacha 
caighdeánacha a mhéadú ó 15% go 20%. Úsáideadh torthaí thrialacha 2006 chun 
sonraí bonnlíne a bhunú ag an leibhéal aonair, ranga agus scoile uile. I 2007, i 
ndiaidh anailís a dhéanamh ar thorthaí na dtrialacha, díríodh ar shnáitheanna 
sonracha den churaclam agus í mar aidhm idirghabháil a dhíriú ar leibhéil dhifriúla sa 
scoil. 
 
Bhí scrúdú a rinneadh ar thorthaí thrialacha SIGMA-T mar aon le breathnóireacht 
múinteoirí mar bhonn le forbairt an phlean uimhearthachta. I measc na spriocanna a 
luadh sa phlean trí bliana bunaidh bhí: leibhéil ghnóthachtála an dá spriocghrúpa i 
rang a sé in 2007/08 a thabhairt os cionn an 10ú agus an 20ú peircintíl….I bplean 
2010, cuireadh leis na spriocanna ar mhaithe leis…an laghdú bliantúil 6% i measc 
daltaí ag nó faoi bhun an 10ú peircintíl a chothú. 
 
Tá sí mar aidhm leis na spriocanna an líon daltaí ag nó faoi bhun an 10ú peircintíl a 
laghdú thar 3 bliana, an líon daltaí idir an 20ú agus an 40ú peircintíl a laghdú faoi 15% 
agus dearcthaí dearfacha a fhorbairt i ndáil le fadhbréiteach. Ba iad torthaí na 
dtrialacha caighdeánacha, breathnóireachtaí múinteoirí agus comhairliúchán le 
múinteoirí a bhí mar bhonn leis na spriocanna sin. 

 
Os a choinne sin, i measc na n-easnamh a bhain le leagan amach spriocanna 
uimhearthachta i níos lú ná leath de na scoileanna, ní raibh dóthain úsáide á baint as sonraí 
bonnlíne d'fhonn cur le spriocanna agus/nó teip na spriocanna a leagan amach de réir 
téarmaí sonracha.  
 
6.2 Straitéisí agus idirghabhálacha le haghaidh uimhearthachta 
 
Bhí cleachtaí éifeachtacha i 14 de na scoileanna maidir le raon oiriúnach straitéisí agus 
idirghabhála a chur i bhfeidhm chun caighdeáin uimhearthachta a fheabhsú, agus bhí 
ardleibhéil inniúlachta ina leith seo i 4 cinn de na scoileanna.   
 
Bhí na scoileanna go léir ag úsáid ceann amháin nó níos mó de na tionscnaimh seo a leanas 
de chuid DEIS:  

• Maths for Fun 
• Maths Recovery 
• Ready, Set, Go Maths 

 
I measc na straitéisí eile a úsáideadh chomh maith i scoil amháin nó níos mó chun 
caighdeáin uimhearthachta a fheabhsú, bhí siad seo a leanas:  
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• teagasc foirne  
• teagasc stáisiún 
• béim bhreise ar an matamaitic mheabhrach  
• difreáil na gcuspóirí ceachtanna do spriocdhaltaí  
• “fadhb in aghaidh an lae” a chur san áireamh ag tús na gceachtanna 
• caighdeánú teanga na matamaitice ar fud na scoile  
• fócas ar scileanna an tsaoil de réir mar a bhaineann siad leis an uimhearthacht 
 

Úsáideadh cluichí, trealamh praiticiúil, TFC agus cláir thráchtála freisin le cabhrú le réimsí ar 
leith den uimhearthacht. Seo a leanas cur síos ar shamplaí de dhea-chleachtas i 
bhforfheidhmiú na straitéisí agus na n-idirghabhála chun gnóthachtáil uimhearthachta na 
ndaltaí a fheabhsú: 
 

…úsáidtear an fhlúirse sonraí bonnlíne atá ar fáil ar fud na scoile...go héifeachtach 
chun raon idirghabhálacha agus straitéisí úsáideacha scoile uile a phleanáil. 
Cuimsíonn siad seo idirghabháil luath, úsáid a bhaint as trealamh agus cluichí 
praiticiúla chun béim a leagan ar mhata fíorshaoil, fócas ar mheabhairuimhríocht, 
glacadh le straitéisí réiteach fadhbanna, agus timpeallachtaí saibhre foghlama a 
sholáthar don mhatamaitic. Díríodh ar dhaltaí i rang a haon agus rang a sé le 
haghaidh tacaíochta sa rang agus teagaisc foirne, agus tá sé seo curtha i bhfeidhm 
go héifeachtach. Bhain múinteoirí leas as [forbairt leanúnach ghairmiúil] lena chinntiú 
go bhfuil siad inniúil chun na straitéisí go léir a úsáid agus go n-oibríonn siad go 
comhoibríoch chun taighde a dhéanamh ar cheachtanna… Rinneadh DVD thar a 
bheith úsáideach a  fhorbairt laistigh den scoil agus tá sé seo ar fáil ar inlíon na 
scoile. Úsáidtear dianchur chuige le hathbhreithniú agus meastóireacht a dhéanamh 
ar éifeachtacht na straitéisí go léir atá á n-úsáid agus úsáidtear an fhaisnéis sin mar 
bhonn le pleanáil amach anseo. 
 
Baineann na cláir, na modhanna agus na hidirghabhálacha a úsáidtear chun na 
spriocanna scoile le haghaidh uimhearthachta a bhaint amach leas as dea-
chleachtas sa dlínse seo agus i ndlínsí eile. Leagtar an-bhéim ar na scileanna agus 
ar na straitéisí atá ag teastáil chun tabhairt faoin matamaitic a chur ar fáil do dhaltaí. 
Maidir leis sin, tá idirghabhálacha cosúil le Maths Recovery agus Ready, Set, Go, 
Maths á n-úsáid go rathúil agus tá raon sármhaith acmhainní a ceapadh sna 
scoileanna curtha in áit na dtéacsleabhar i rang a haon agus i rang a dó. Oibríonn na 
múinteoirí go comhoibríoch lena chéile agus ar bhealach an-dírithe i gceachtanna 
matamaitice atá an-struchtúrtha agus a leanann ord teagaisc aontaithe na scoile don 
mhatamaitic go dlúth. 

 
 
 
6.3 Dul chun cinn san uimhearthacht 
 
D’ainneoin na gcleachtas dearfach a bhí le tabhairt faoi deara go ginearálta sna scoileanna 
maidir le cur i bhfeidhm straitéisí agus idirghabhála uimhearthachta, níor baineadh feabhas 
suntasach i leibhéil uimhearthachta na ndaltaí amach, de réir spriocanna na scoile, 
pleananna nó ionchais na scoileanna féin, ach i níos lú ná leath (8 scoil) de na scoileanna. I 
measc na dtosca éagsúla a nascadh leis an dul chun cinn míshásúil a rinne na daltaí sna 
scoileanna eile, bhí: 

• anailís agus úsáid neamhleor de shonraí measúnaithe sa phróiseas maidir le leagan 
amach spriocanna 

• comhtháthú neamhleor na n-idirghabhálacha agus na straitéisí uimhearthachta sa 
phlean scoile le haghaidh matamaitice  

• comhordú míshásúil na straitéisí agus na n-idirghabhálacha  
• easpa difreála, lena n-áirítear teip gníomhaíochtaí atá dúshlánach go leor a sholáthar 

do dhaltaí atá níos cumasaí  
• cuspóirí teagaisc doiléire 

 
Ar na 10 scoil nár éirigh leo feabhsuithe suntasacha a bhaint amach i leibhéil uimhearthachta 
na ndaltaí, bhí laigí i 6 cinn acu maidir lena gcleachtais i dtaobh leagan amach spriocanna, le 
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2 scoil as 6 ag léiriú laigí suntasacha ina leith seo. Os a choinne sin, bhí cleachtais mhaithe 
nó níos fearr maidir le leagan amach spriocanna i 6 scoil as 8 ina ndearnadh feabhsuithe 
suntasacha, chomh maith le straitéisí agus idirghabhálacha éifeachtacha. Tugann sé sin le 
fios, nuair a chuirtear san áireamh é leis na torthaí inchomparáide le haghaidh litearthachta, 
go bhfuil cáilíocht na gcleachtas maidir le leagan amach spriocanna a úsáidtear thar a bheith 
bainteach leis an dul chun cinn a dhéanann daltaí ina dhiaidh sin ina gcuid foghlama. 
 
6.4 Dearcthaí na ndaltaí maidir le huimhearthacht 
 
Níl dearcthaí na ndaltaí i leith na matamaitice, mar a léirítear trína gcomhaontú nó a mhalairt 
leis an ráiteas ceistneora, “Is maith liom mata”, chomh dearfach lena gcuid dearcthaí i leith an 
Bhéarla, nuair a bhreathnaítear orthu i dteannta a chéile. Níor aontaigh ach 68.7% de na 
daltaí gur thaitin an mhatamaitic leo, luaigh 9.3% díobh nach raibh a fhios acu agus is ábhar 
buartha é gur luaigh 22.0% acu nár thaitin an mhatamaitic leo.  
 

 
 
 
 
 

Taispeánann anailís ar dhearcthaí na ndaltaí maidir le cé chomh maith is a bhí ag éirí leo sa 
mhatamaitic, amhail cás an Bhéarla, nach raibh a fhios ag cuid mhaith daltaí (21.1%) conas a 
bhí ag éirí leo. Arís, amhail cás an Bhéarla, tá an toradh comhiomlánaithe seo don 15 scoil 
DEIS ina ndearnadh suirbhé ar dhaltaí, réasúnta difriúil leis an toradh a bhí ar ábhar 
comhchosúil sa 103 scoil (scoileanna DEIS agus scoileanna nach bhfuil páirteach i DEIS san 
áireamh) a ndearnadh meastóireacht orthu trí mheán Meastóireacht Scoile Uile (MSU) idir 
Mheán Fómhair agus Nollaig 2010. Sna meastóireachtaí sin, luaigh 14.7% den 6348 dalta a 
ndearnadh suirbhé orthu nach raibh a fhios acu conas a bhí ag éirí leo sa mhatamaitic. 
Amhail cás an Bhéarla, leagann na torthaí seo béim ar an ngá go roinnfeadh múinteoirí 
spriocanna foghlama le daltaí agus go mbeadh baint acu leis an bpróiseas monatóireachta ar 
a ngnóthachtáil féin.  
 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Is maith Ní maith Níl cinnte

Is maith liom mata

Céatadán



 18

 
 
6.5 Conclúid: uimhearthacht 
 
Tá torthaí foriomlána measctha i gceist maidir le huimhearthacht agus próiseas pleanála 
DEIS. Bhí scóip ann le haghaidh forbartha sa chur chuige i leith leagan amach spriocanna a 
bhí in úsáid ag níos mó ná leath de na scoileanna. Cé go raibh obair mhaith nó an-mhaith le 
tabhairt faoi deara sa chuid is mó de na scoileanna maidir leis na straitéisí agus na 
hidirghabhálacha a úsáideadh chun feabhsuithe a bhaint amach i leibhéil ghnóthachtála 
uimhearthachta na ndaltaí, is ábhar díomá é nár éirigh ach le 8 scoil as 18 a leithéid 
d’fheabhsuithe a bhaint amach ar bhealach suntasach go dtí seo. Tugann na measúnuithe le 
fios go bhféadfadh tionchar a bheith ag cáilíocht an chleachtais maidir le leagan amach 
spriocanna scoile san uimhearthacht ar na feabhsuithe ina dhiaidh sin i leibhéil ghnóthachtála 
uimhearthachta na ndaltaí. Dá réir sin, ba chóir go mbeadh feabhsú na gcleachtas maidir le 
leagan amach spriocanna in a thosaíocht ag cuid mhaith scoileanna.  
 
 
7. TORTHAÍ FORIOMLÁNA: COMHPHÁIRTÍOCHT LE TUISMITHEOIRÍ AGUS LE DAOINE EILE 
 
Is é ceann de na príomhchuspóirí de chuid an phlean gníomhaíochta DEIS ná tógáil ar obair 
rathúil na Scéime TBSP. Éilítear ar scoileanna an fheidhm TBSP a chuimsiú ina gcuid 
pleananna gníomhaíochta trí bliana. Ba chóir go gcuirfidís tuismitheoirí san áireamh mar aon 
le tacaíocht a thabhairt dóibh chun scileanna litearthachta agus uimhearthachta leanaí a 
fhorbairt. Ba chóir go mbeadh straitéisí i bhfeidhm acu chun rannpháirtíocht tuismitheoirí a 
fheabhsú ag céimeanna ar leith d’oideachas a gcuid leanaí. Mar shampla, bhainfeadh sé seo  
le daltaí sna meánranganna agus na ranganna sinsearacha ag an mbunleibhéal agus scoláirí 
ag an dara leibhéal. Bítear ag súil chomh maith go mbeadh straitéisí ag scoileanna atá 
páirteach i DEIS chun an leibhéal comhpháirtíochta le pobail áitiúla agus gníomhaireachtaí 
ábhartha a mhéadú. Rinne na cigirí scrúdú ar cháilíocht na bpróiseas pleanála atá á n-úsáid 
ag scoileanna chun leibhéil rannpháirtíochta na dtuismitheoirí in oideachas a gcuid leanaí a 
fheabhsú agus chun comhpháirtíochtaí le daoine eile a fheabhsú.   
 
7.1 Leagan amach spriocanna le haghaidh comhpháirtíochta 
 
Bhí cur chun cinn na comhpháirtíochta le tuismitheoirí mar ghné de phróiseas pleanála DEIS 
sna scoileanna go léir. Bhí spriocanna a bhain le rannpháirtíocht na dtuismitheoirí sa scoil 
leagtha amach ag an gcuid is mó de na scoileanna. Mar atá scríofa i bplean gníomhaíochta 
DEIS do na scoileanna, ba ghnách go raibh na spriocanna sin leagtha amach i dtéarmaí 
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réasúnta leathana, ach bhí siad nasctha ó thaobh cleachtais de le hidirghabhálacha agus 
straitéisí so-aitheanta agus éifeachtacha sa chuid is mó de na scoileanna. Seo a leanas 
samplaí de roinnt de na spriocanna leathana a leagadh amach:  
 

…feabhas a chur ar rannpháirtíocht na dtuismitheoirí i bhfoghlaim a gcuid leanaí 
…tuismitheoirí a dhéanamh níos feasaí ar shaol scoile agus ar fhoghlaim a gcuid 
leanaí 
…forbairt a dhéanamh ar acmhainn i measc grúpaí eitneacha nach bhfuil ionadaíocht 
chomh mór céanna orthu sna scoileanna  
…léitheoireacht a spreagadh mar ábhar taitnimh sa bhaile 

 
I líon beag scoileanna, leagadh amach spriocanna a bhí níos sainiúla, cosúil leis na cinn seo 
a leanas:  
 

…Maths for Fun a thabhairt isteach sa tríú rang 
…feabhas a chur ar chumarsáid idir an baile agus an scoil trí dheiseanna níos rialta a 
sholáthar le bualadh le chéile, tríd an dialann a úsáid chun faisnéis a thabhairt faoi 
obair ranga agus trí chuireadh a thabhairt do thuismitheoirí oibriú i seomraí ranga ar 
leith 

 
7.2 Straitéisí agus idirghabhálacha le haghaidh comhpháirtíochta le tuismitheoirí agus 
le daoine eile 
 
Ar na nithe coitianta a bhí i measc na straitéisí agus na n-idirghabhálacha chun 
rannpháirtíocht tuismitheoirí a fheabhsú, bhí:  

• cúrsaí forbartha pearsanta do thuismitheoirí  
• cúrsaí creidiúnaithe de chuid an CDBO (Comhairle na nDámhachtainí 

Breisoideachais agus Oiliúna) 
• seisiúin faisnéise curaclaim  
• ceachtanna teanga do thuismitheoirí na ndaltaí BTB (Béarla mar theanga bhreise) 
• rannpháirtíocht tuismitheoirí in obair litearthachta agus uimhearthachta i seomraí 

ranga trí ghníomhaíochtaí léitheoireachta agus matamaitice cosúil leis an 
léitheoireacht i bpéirí agus Maths for Fun  

• soláthar seomra tuismitheoirí sa scoil.  
 
I measc na straitéisí nach raibh coitianta, bhunaigh scoileanna naisc agus comhpháirtíochtaí 
le raon soláthraithe seirbhíse sibhialta, reachtúla agus deonacha d’fhonn tacú le tuismitheoirí 
ó chúlraí mionlaigh eitneach. Sa chuid is mó de na scoileanna, bhí páirt ghníomhach ag an 
gcomhordaitheoir TBSP in eagrú nó in éascú na n-idirghabhálacha comhpháirtíochta a 
soláthraíodh.  
 
7.3 Dul chun cinn sa chomhpháirtíocht le tuismitheoirí agus le daoine eile 
 
I gcás formhór na scoileanna, bhí sé deacair an dul chun cinn a bhí déanta acu maidir le 
cothú comhpháirtíochtaí le tuismitheoirí agus le daoine eile a mheas de bharr go raibh 
spriocanna leathana comhpháirtíochta leagtha amach. Ina ainneoin sin, taispeánann na 
torthaí foriomlána go raibh an obair a rinne formhór na scoileanna maidir le cothú 
comhpháirtíochta le tuismitheoirí agus le daoine eile dearfach. Cé go raibh roinnt scóipe ann 
le haghaidh forbartha ar obair na dtrí scoil maidir le comhpháirtíocht, ní raibh laigí suntasacha 
ag scoil ar bith sa réimse seo.  
 
7.4 Dearcthaí na dtuismitheoirí maidir le comhpháirtíocht le tuismitheoirí 
 
Tugann grúpaí fócais le tuismitheoirí chomh maith le sonraí ceistneoirí le fios go bhfuil leibhéil 
sástachta i measc tuismitheoirí, maidir lena gcuid rannpháirtíochta in oideachas a leanaí, 
dearfach go foriomlán. Thug gach freagróir tuismitheora nó beagnach gach freagróir 
tuismitheora sna scoileanna uile seachas ceann amháin le fios go raibh an scoil fáilteach 
roimh thuismitheoirí. Thug thart ar 94.1% den 760 tuismitheoir a ndearnadh suirbhé orthu sna 
18 scoil le fios gur ghnách dóibh freastal ar chruinnithe tuismitheoirí-múinteoirí. Bhí a gcuid 
dearcthaí maidir le cé acu an dtugann nó nach dtugann an scoil comhairle do thuismitheoirí 
faoin gcaoi le cabhrú lena leanaí níos measctha.  Thug níos mó ná 90% de na tuismitheoirí i 
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6 scoil le fios gur cuireadh an chomhairle sin ar thuismitheoirí agus bhí an figiúr don 12 scoil 
eile idir 74% agus 89%.   
 
7.5 Dearcthaí na bpríomhoidí maidir le comhpháirtíocht le tuismitheoirí 
 
Bhí tuairimí na bpríomhoidí maidir le rannpháirtíocht tuismitheoirí, mar a bhí tugtha faoi deara 
ag cigirí le linn agallamh neamhiata ag deireadh na gníomhaíochta meastóireachta 
scoilbhunaithe, dearfach ar an gcaoi chéanna. Nuair a cuireadh an cheist, “Céard iad na 
príomhráthúlachtaí de chuid DEIS?”, d’aithin roinnt príomhoidí gurb é ceann de na 
príomhráthúlachtaí ná go mbeadh níos mó teagmhála dearfaí le hoideachas ag na 
tuismitheoirí. Sa bhreithniú a rinne siad ar na dúshláin is mó atá os comhair scoileanna maidir 
le cur i bhfeidhm DEIS, áfach, d’aithin príomhoidí leibhéil litearthachta na dtuismitheoirí agus 
teagmháil na dtuismitheoirí imeallaithe agus coimhthithe le hobair na scoile mar dhúshláin 
mhóra.  
 
7.6 Conclúid: comhpháirtíocht le tuismitheoirí agus le daoine eile 
 
Tugann na torthaí meastóireachta le tuiscint, cé go ndéanann scoileanna cuid mhaith oibre 
dearfaí a bhaineann le tuismitheoirí, go bhfuil gá le cuspóirí soiléire a bheith ag scoileanna 
chun forbairt na comhpháirtíochta le tuismitheoirí a threorú. Is é an dúshlán ginearálta atá ann 
do scoileanna sa réimse seo i gcomhthéacs na pleanála gníomhaíochta DEIS ná a chinntiú 
go mbíonn spriocanna nasctha le, ar a laghad, agus bunaithe go hidéalach ar, riachtanais 
aitheanta na bhfoghlaimeoirí, go bhfuil siad leagtha amach i dtéarmaí praiticiúla agus go 
gceaptar meicníochtaí cuí chun monatóireacht a dhéanamh ar a mhéid is atá siad á mbaint 
amach.  
 
 
 
8. ACHOIMRE 
 
Soláthraíonn an achoimre seo a leanas forbhreathnú ar thorthaí an mheastóireachta i 18 scoil 
DEIS i ndáil le téamaí DEIS. Déanann sí cur síos ar roinnt de na himpleachtaí a d’eascair as 
na torthaí. 
 
Tinreamh: Dar lena sonraí féin, bhí téama an tinrimh ar an gceann ab éifeachtaí lena 
ndéileáil scoileanna ina gcuid próiseas pleanála DEIS. Tuairiscíodh feabhsuithe suntasacha 
intomhaiste ar thinreamh daltaí a bheith bainte amach i mbeagnach gach scoil. Ar an iomlán, 
ghníomhaigh na scoileanna go héifeachtach chun spriocanna tinrimh a leagan amach agus 
idirghabhálacha agus straitéisí feiliúnacha a chur i bhfeidhm d’fhonn na spriocanna sin a 
bhaint amach. Nuair a chuirtear na torthaí dearfacha seo maidir leis na próisis phleanála a 
d’úsáid scoileanna i ndáil le tinreamh san áireamh, is ábhar iontais é a fháil amach gur luaigh 
níos lú ná dhá thrian de na daltaí a ndearnadh suirbhé orthu gur thaitin sé leo a bheith ag 
freastal ar scoil. Díríonn sé seo aird ar an ngá atá ann go gcuirfeadh scoileanna dearcthaí na 
ndaltaí maidir le saincheisteanna a bhaineann le tinreamh san áireamh ar bhonn níos mó ina 
gcuid próiseas pleanála DEIS de réir mar a dhéanann siad tréaniarracht leibhéil tinrimh na 
ndaltaí a fheabhsú. 
 
Coinneáil: Ní raibh téama na coinneála i láthair ar bhealach ar leith i bpróisis phleanála 
na scoileanna. D’fhéadfaí a mhaíomh, ar ndóigh, nuair a dhírigh scoileanna ar thinreamh ina 
bplean gníomhaíochta DEIS, go raibh siad ag díriú i ndáiríre ar shaincheisteanna a bhain le 
daltaí a choinneáil ar scoil ar feadh an timthrialla iomláin bhunscoile. 
 
Dul Chun Cinn: Bhí na torthaí foriomlána maidir le próisis phleanála i gcomhthéacs 
dul chun cinn na ndaltaí go dtí an mheánscoil dearfach. I bhformhór na gcásanna, 
tuairiscíodh dul chun cinn 100% sna scoileanna. Cé nár chuimsigh breis is leath de na 
scoileanna sprioc sonrach ná spriocanna sonracha maidir le dul chun cinn ina bplean 
gníomhaíochta DEIS, bhí straitéisí agus idirghabhálacha éifeachtacha i bhfeidhm sa chuid is 
mó de na scoileanna ar mhaithe le dul chun cinn a éascú agus le tacú leis. Bhí mianta 
dearfacha ar an iomlán ag tuismitheoirí maidir le haistriú a gcuid leanaí go dtí an t-oideachas 
dara leibhéal. Bhí tuairimí na ndaltaí dearfach chomh maith céanna. Ní dhearna an 
mhodheolaíocht mheastóireachta soláthar do dhul chun cinn na ndaltaí ón mbunscoil go dtí 
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an mheánscoil a rianú; tá na conclúidí maidir le dul chun cinn daltaí bunaithe ar thaifeadadh 
na scoile féin agus/nó tuairisciú ar rátaí um dhul chun cinn. 
 
Comhpháirtíocht: Léiríonn na sonraí easnaimh i bpróisis phleanála na scoileanna 
maidir le comhpháirtíocht le tuismitheoirí agus le daoine eile. Ba ghnách do na cuspóirí a bhí 
leagtha amach ag scoileanna do chomhpháirtíocht dá leithéid a bheith leathan agus 
neamhshainiúil. Toisc an easpa saineolaíochta a bhain leis na spriocanna comhpháirtíochta a 
leagadh amach, bhí sé an-deacair i gcuid mhaith cásanna do na scoileanna féin agus do na 
cigirí an dul chun cinn a bhí déanta a mheas. Bhí fianaise ann áfach, de leibhéil sástachta a 
bhí dearfach go forleathan i measc tuismitheoirí maidir lena gcuid rannpháirtíochta in 
oideachas a gcuid leanaí. 
 
Tá sé soiléir ón meastóireacht go bhfuil sé in am do chuid mhaith de na 18 scoil cur chuige 
níos sofaisticiúla a fhorbairt i leith pleanála le haghaidh comhpháirtíochta le tuismitheoirí agus 
le daoine eile. Beidh dualgas ar na scoileanna a chinntiú go mbíonn spriocanna 
comhpháirtíochta bunaithe ar riachtanais aitheanta a gcuid daltaí, agus go bhfuil siad leagtha 
amach go soiléir i bplean gníomhaíochta DEIS na scoile agus go bhfuil córais iomchuí i 
bhfeidhm chun monatóireacht a dhéanamh ar a mhéid is atá cuspóirí comhpháirtíochta á 
mbaint amach. 
 
Litearthacht: Tá na torthaí foriomlána maidir leis an litearthacht agus le próisis phleanála 
na scoileanna measctha. Baineadh feabhas maith nó an-mhaith amach i leibhéil litearthachta 
na ndaltaí i 11 scoil as 18. Bhí straitéisí agus idirghabhálacha éifeachtacha i mbeagnach gach 
scoil chun leibhéil litearthachta na ndaltaí a fheabhsú. Bhí scóip ann, áfach, le haghaidh 
forbartha ar chleachtais maidir le spriocanna a leagan amach i bhformhór na scoileanna. Ba 
iad na príomh-easnaimh a bhain le leagan amach spriocanna le haghaidh litearthachta ná 
socrú na spriocanna i dtéarmaí an-ghinearálta agus úsáid neamhleor a bheith á baint as 
torthaí measúnaithe mar bhonn leis na spriocanna. Toradh eile a bhí mar ábhar imní i 
gcomhthéacs na bpróiseas pleanála litearthachta ná an chaoi nach raibh a fhios ag cuid 
mhaith daltaí conas mar a bhí ag éirí leo i ngnéithe den litearthacht cosúil leis an 
léitheoireacht, an scríbhneoireacht agus an litriú.  
 
Is é ceann de na príomhchonclúidí sa tuarascáil seo ná go bhfuil gá le leagan amach 
spriocanna le haghaidh cleachtas litearthachta agus meastóireachta i réimse na litearthachta 
a fheabhsú i scoileanna DEIS. Is gá do scoileanna níos mó úsáide a bhaint as an measúnú 
foirmitheach i dteagasc na litearthachta, is é sin, úsáid níos iomláine a bhaint as torthaí 
measúnaithe chun cur le pleanáil agus seachadadh na gclár litearthachta sna seomraí ranga 
agus i suímh foghlama eile sa scoil. Go háirithe, is gá do scoileanna breithniú a dhéanamh ar 
agus úsáid, a bhfuil cuspóir léi, a bhaint as sonraí measúnaithe d’fhonn spriocanna sonracha 
litearthachta a leagan amach do dhaltaí agus cinneadh a dhéanamh ar na straitéisí agus ar 
na hidirghabhálacha a bhfuil gá leo chun na spriocanna sin a bhaint amach. Go hachomair, 
ba chóir go mbeadh nasc soiléir agus fiúntach ann idir thorthaí an mheasúnaithe sa 
litearthacht, na spriocanna litearthachta a leagtar amach, agus na bealaí cur chuige, na 
hidirghabhálacha agus na straitéisí teagaisc atá le feiceáil i suímh foghlama na scoile. 
Taispeánann torthaí an mheastóireachta gur gá daltaí a chur san áireamh freisin sna próisis 
phleanála litearthachta tríd na spriocanna foghlama a roinnt leo agus a chinntiú go bhfuil siad 
rannpháirteach sa mhonatóireacht a dhéantar ar a ndul chun cinn féin.  
 
Uimhearthacht: Tá na torthaí foriomlána maidir leis an uimhearthacht agus próisis 
phleanála na scoileanna measctha chomh maith. Cé go raibh gach scoil ag úsáid straitéisí 
agus idirghabhálacha éifeachtacha chun caighdeáin uimhearthachta a fheabhsú, níor éirigh 
ach le 8 scoil as 18 feabhas suntasach a chur ar leibhéil uimhearthachta na ndaltaí. Tugann 
na sonraí le tuiscint gur bhain teip na scoileanna eile feabhas dá leithéid a bhaint amach, sa 
chuid is mó de na scoileanna seo, le heasnaimh i leagan amach spriocanna uimhearthachta 
na scoileanna agus sna naisc idir leagan amach spriocanna agus idirghabhálacha teagaisc 
agus foghlama. Léirigh breis is leath de na scoileanna laigí sa chaoi a leag siad amach 
spriocanna, agus ba iad na fadhbanna ba choiteanna ná úsáid neamhleor a bheith á baint as 
sonraí bonnlíne chun faisnéis a chur ar fáil do spriocanna agus teip na spriocanna a leagan 
amach de réir téarmaí ar leith. Amhail cás na litearthachta, tháinig sé chun cinn nach raibh a 
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fhios ag méid suntasach daltaí conas a bhí ag éirí leo sa mhatamaitic. Ina theannta sin, luaigh 
mionlach suntasach daltaí nár thaitin an mhatamaitic leo. 
 
Cuireann an toradh díomách nár éirigh ach le 8 scoil as 18 feabhsuithe suntasacha a bhaint 
amach i leibhéil uimhearthachta na ndaltaí práinn ar leith leis an ngá atá ann go bhfeabhsódh 
scoileanna a gcleachtais maidir le leagan amach spriocanna agus leis an measúnú 
foirmitheach, agus go gcuirfí dearcthaí agus rannpháirtíocht na ndaltaí sna próisis phleanála 
le haghaidh matamaitice san áireamh ar bhonn níos mó. Amhail cás na litearthachta, tá gá 
ann go ndéanfadh scoileanna machnamh ar a mhéid is atá ceachtanna agus cláir 
uimhearthachta nasctha leis an eolas atá ag an scoil ar fheidhmíocht agus ar dhul chun cinn 
a daltaí san uimhearthacht. Go bunúsach, is gá do scoileanna a chinntiú go bhfuil na 
spriocanna uimhearthachta a leagtar amach agus na bealaí cur chuige, idirghabhálacha agus 
straitéisí teagaisc a úsáidtear sna seomraí ranga agus i suímh foghlama eile sa scoil ar na 
cinn is éifeachtaí agus is feiliúnaí chun feabhsuithe a bhaint amach i bhfoghlaim na ndaltaí. 
Cuireann sé seo dualgas ar scoileanna anailís a dhéanamh ar thorthaí measúnaithe agus iad 
a chur san áireamh ar bhonn cúramach, praiticiúil agus iad ag leagan amach spriocanna 
uimhearthachta ar an gcéad dul síos agus ag déanamh cinnidh ar na straitéisí agus na 
hidirghabhálacha praiticiúla atá le húsáid chun na spriocanna sin a bhaint amach ina dhiaidh 
sin. Go bunúsach, ciallaíonn sé go bhfuil gá le torthaí measúnaithe uimhearthachta, leagan 
amach spriocanna agus obair mhúinteoirí sna seomraí ranga agus i suímh foghlama eile sa 
scoil a bheith nasctha ar bhealach comhleanúnach agus praiticiúil ionas gur féidir feabhsuithe 
sna leibhéil litearthachta a bhaint amach.  
 
  
Próisis phleanála: Bhí cáilíocht an phróisis phleanála DEIS, arna ghlacadh ag na 18 
scoil, éagsúil de réir na dtéamaí DEIS a bhí i gceist. Tarraingíodh aird sa mheastóireacht ar 
an tábhacht a bhaineann le ceannasaíocht, go háirithe ceannasaíocht an phríomhoide, sa 
phróiseas pleanála DEIS. Bhí mórán láidreachtaí le feiceáil i bpleanáil na scoileanna maidir le 
téamaí tinrimh agus dul chun cinn agus chabhraigh a gcuid oibre sna réimsí sin chun torthaí 
dearfacha a bhaint amach dá ndaltaí i ndáil le tinreamh a fheabhsú agus a chinntiú gur 
aistrigh líon ard daltaí go dtí an mheánscoil.  
 
Ní raibh na torthaí a fuarthas maidir leis na próisis phleanála arna nglacadh i leith na 
comhpháirtíochta, na litearthachta agus na huimhearthachta chomh dearfach céanna. De réir 
mar atá léirithe go soiléir sna sonraí, ní mór do mhórán de na 18 scoil forbairt agus feabhsú a 
dhéanamh ar a gcuid pleanála maidir le comhpháirtíocht le tuismitheoirí chomh maith lena 
gcuid pleanála maidir le foghlaim daltaí i réimsí criticiúla na litearthachta agus na 
huimhearthachta. Go háirithe, ní mór do mhórán de na 18 scoil spriocanna níos sainiúla, níos 
intomhaiste, níos réalaíche agus atá bunaithe níos mó ar am a leagan síos sna réimsí sin. Dá 
ndéanfaí sin, d’fhéadfaí úsáid níos éifeachtaí a bhaint as sonraí meastóireachta agus sonraí 
eile (lena n-áirítear dearcthaí na ndaltaí) chun faisnéis a chur ar fáil don phróiseas seo. Go 
bunúsach, ní mór do scoileanna a bheith soiléir faoin gcaoi a n-oireann na straitéisí agus na 
hidirghabhálacha a úsáideann siad chun cuspóirí DEIS a bhaint amach dá chéile agus, go 
háirithe, faoin gcaoi a mbaineann siad le riachtanais foghlama shonracha, atá sainmhínithe 
go soiléir, a gcuid daltaí.  
 
Ní mór do scoileanna a gcuid pleanála gníomhaíochta DEIS a chomhtháthú i bpróisis láidre 
féinmheastóireachta scoile, arna ndearadh chun feabhsuithe leanúnacha a bhaint amach i 
réimsí na litearthachta, na huimhearthachta agus na comhpháirtíochta le tuismitheoirí agus le 
daoine eile. Trí bhealaí cur chuige pleanála DEIS atá bunaithe ar fhéinmheastóireacht scoile, 
is féidir le scoileanna úsáid a bhaint as faisnéis (lena n-áirítear faisnéis faoi ghnóthachtáil na 
ndaltaí sa litearthacht agus san uimhearthacht) chun spriocanna sonracha bunaithe ar 
fhianaise a leagan amach ina gcuid pleananna feabhais scoile. Ba cheart go gcuimseodh na 
pleananna feabhais scoile straitéisí atá sonrach agus saincheaptha, agus idirghábhálacha a 
chuirfeadh na spriocanna atá leagtha amach do na téamaí ábhartha DEIS i bhfeidhm. Ansin 
féadfaidh scoileanna, in am trátha, meastóireacht a dhéanamh ar a ndul chun cinn maidir leis 
na spriocanna sin a bhaint amach ina gcuid pleananna chun an scoil a fheabhsú agus tagairt 
á déanamh do raon critéar ratha atá sainmhínithe go soiléir. Ansin, féadfar faisnéis a chur ar 
fáil do spriocanna amach anseo ó dhul chun cinn na scoile maidir leis na téamaí ábhartha 
DEIS. Dá bhrí sin, tá na próisis féinmheastóireachta scoile ríthábhachtach chun feabhas 
leanúnach na scoile a chinntiú i scoileanna DEIS agus i scoileanna i gcoitinne.  
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Ní mór do mhórán de na scoileanna iniúchadh a dhéanamh freisin ar ról na ndaltaí sna próisis 
phleanála agus é a fhorbairt a thuilleadh, go háirithe maidir le dearcthaí na ndaltaí i leith 
ábhar a bhaineann le téamaí DEIS a fháil amach agus a chur san áireamh, spriocanna agus 
cuspóirí foghlama a chur in iúl dóibh, agus páirt a thabhairt dóibh ar bhealach bríoch agus 
iomchuí i measúnú a dhéanamh ar a mhéid is atá a gcuid spriocanna foghlama á mbaint 
amach.  
 
9. CONCLÚIDÍ AGUS IMPLEACHTAÍ FORIOMLÁNA 
 
9.1 Éifeachtacht an chreata pleanála DEIS 
 

• Léiríonn torthaí an mheastóireachta seo go bhfuil géarghá le próiseas córasach 
pleanála don fheabhsú scoile i scoileanna DEIS, lena gcuimsítear leagan amach 
spriocanna, straitéisí agus idirghabhálacha iomchuí a chur i bhfeidhm chun na 
spriocanna atá leagtha amach a bhaint amach, monatóireacht a dhéanamh ar dhul 
chun cinn, agus athbhreithniú a dhéanamh ar spriocanna i bhfianaise an dul chun 
cinn. Léiríonn na torthaí freisin go bhfuil an creat pleanála DEIS oiriúnach don 
fheidhm go ginearálta i gcomhthéacs an phlean gníomhaíochta DEIS.  

 
• Sna cásanna ina raibh láidreachtaí i ngach cuid de na próisis phleanála DEIS, 

rinneadh dul chun cinn agus feabhsuithe maidir leis an téama ábhartha DEIS de 
ghnáth. 

 
• Baineann codanna de phróiseas pleanála DEIS le gach scoil, go háirithe i 

gcomhthéacs na litearthachta agus na huimhearthachta. Moltar mar sin go gcuirfí an 
creat pleanála DEIS ar fáil do gach scoil (atá páirteach i DEIS agus nach bhfuil 
páirteach i DEIS) d’fhonn cabhrú leo lena gcuid pleanála forbartha scoile agus lena 
bpróisis féinmheastóireachta scoile. Trí phlean gníomhaíochta DEIS a bhunú mar 
chuid de na próisis phleanála forbartha scoile agus na próisis féinmheastóireachta 
scoile, cumasaítear próiseas feabhsaithe na scoile ar bhealach soiléir, comhtháite. 

 
• D’fhonn cabhrú le scoileanna agus le múinteoirí céimeanna comhpháirte an phróisis 

a chur i bhfeidhm, moltar go gcuirfí treoir ar fáil ar leibhéal córasach tríd an 
gCigireacht, na seirbhísí tacaíochta agus na hionaid oideachais. Sa bhreis air sin, ba 
cheart tacaíochtaí iomchuí breise a fhorbairt maidir le pleanáil scoile agus 
féinmheastóireacht scoile ina gcuimseofar an creat pleanála DEIS.  Ba cheart go 
gcuimseofaí ábhair chruachóipe, acmhainní ar líne agus léiriúcháin ilmheáin sna 
tacaíochtaí sin.  

 
 
9.2 Leagan amach tacaíochtaí agus dúshláin 
 

• Bhí fianaise ann go raibh roinnt éagsúlachta idir scoileanna maidir lena gcur chuige i 
leith spriocanna a leagan amach, ar cuid fhíorthábhachtach den phróiseas pleanála 
DEIS í. I mórán scoileanna, ba léir go raibh gá le feabhsuithe i leagan amach 
spriocanna, gó háirithe i réimsí na litearthachta agus na huimhearthachta.   

 
• Áirítear na comhpháirteanna ríthábhachtacha seo a leanas sna cleachtais 

éifeachtacha maidir le leagan amach spriocanna i scoileanna: 
o grinnscrúdú agus grinnanailís ar shonraí agus ar fhaisnéis maidir le 

litearthacht agus uimhearthacht, lena n-áirítear taifid ar mheasúnuithe, chun 
riachtanais na ndaltaí a aithint ar leibhéal na scoile uile, ar leibhéal bliana 
agus ranga, ar leibhéal sainghrúpa agus ar leibhéal aonair 

o nasc soiléir idir fhaisnéis faoi fhoghlaim na ndaltaí agus na spriocanna arna 
leagan amach dá gcuid foghlama ar leibhéal aonair, ranga agus scoile, agus 
gnóthachtáil, dul chun cinn, riachtanais agus cumais na ndaltaí á dtógáil san 
áireamh 

o freastal ar riachtanais litearthachta agus uimhearthachta na ndaltaí go léir ar 
fud raon na leibhéal cumais  
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o nasc soiléir agus bríoch idir na spriocanna atá leagtha amach agus an méid a 
tharlaíonn i seomraí ranga agus i suímh foghlama eile sa scoil, agus is 
saincheist thábhachtach í anseo an chaoi a ndéantar an curaclam  a chur i 
bhfeidhm, cineálacha cur chuige teagaisc, idirghabhálacha agus straitéisí a 
phleanáil ar bhealach a bhfuil cuspóir leo agus a úsáid chun éifeacht a 
thabhairt do na spriocanna 

 
• Is cosúil ón éagsúlacht atá soiléir sa chur chuige arna ghlacadh ag scoileanna maidir 

le leagan amach spriocanna go bhfuil gá le treoir shoiléir i ndáil leis an gcuid seo den 
phróiseas pleanála. Sa chomhthéacs sin, tá treoir maidir le measúnú agus úsáid na 
faisnéise ón measúnú tábhachtach. Tugann na torthaí meastóireachta le tuiscint, de 
réir mar a tugadh le fios i dTorthaí na Cigireachta Teagmhasaí 20106, go bhfuil laige 
sa saineolas scoile maidir le monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn na ndaltaí 
ó thaobh na foghlama de agus maidir leis an gcaoi ar féidir leas a bhaint as faisnéis 
mheasúnaithe ar fhoghlaim na ndaltaí chun spriocanna foghlama a leagan amach 
agus chun pleanáil agus soláthar a dhéanamh do ghníomhaíochtaí agus eispéiris 
foghlama oiriúnacha. Léiríonn na torthaí an gá atá ag mórán scoileanna aird níos mó 
a thabhairt ar na treoirlínte ón CNCM (Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus 
Measúnachta) maidir le measúnú, lena n-áirítear measúnú suimitheach agus 
foirmitheach araon.  

 
• Aithnítear i bplean gníomhaíochta DEIS an tábhacht a bhaineann le rannpháirtíocht 

tuismitheoirí i leagan amach spriocanna chomh maith leis an tábhacht a bhaineann 
lena rannpháirtíocht i ngníomhartha bunaithe ar na spriocanna sin ó thaobh foghlaim 
a gcuid leanaí a fheabhsú. Leagtar béim sa mheastóireacht seo ar an ngá do 
scoileanna cumarsáid éifeachtach a bhunú agus a  chothú le tuismitheoirí, i dtreo is 
go bhféadfar rannpháirtíocht phraiticiúil, éifeachtach tuismitheoirí a uasmhéadú i 
gcéimeanna comhpháirte an phróisis phleanála DEIS.  

 
• Ar leibhéal an chórais, tá sé tábhachtach ábhair agus tacaíochtaí a sholáthar do 

scoileanna le cur ar a gcumas sonraí measúnaithe a chur i gcomparáid lena chéile, a 
anailísiú agus a úsáid go héifeachtach. 

 
 
9.3 Comhordú agus comhtháthú na straitéisí agus na n-idirghabhálacha DEIS  
 

• Tá a lán fianaise ann go bhfuil idirghabhálacha agus straitéisí á gcur i bhfeidhm ag 
scoileanna chun tacú le téamaí DEIS. Léiríonn sé sin toilteanas na scoileanna leas a 
bhaint as na tacaíochtaí atá ar fáil. Cé nach raibh fiosrú mionsonraithe ar cháilíocht 
chur i bhfeidhm na n-idirghabhálacha san áireamh sa tsamhail mheastóireachta, 
léiríonn fianaise an iniúchta go ginearálta go bhfuil gá le comhtháthú agus le 
comhordú breise ar idirghabhálacha laistigh de scoileanna. Go sonrach, is gá do 
mhórán scoileanna níos mó machnaimh a dhéanamh ar an méid seo a leanas: 

o a mhéid is a bhaineann siad úsáid chuí as straitéisí agus idirghabhálacha 
(lena n-áirítear cláir shonracha DEIS, mar shampla, Reading Recovery, 
Maths for Fun, First Steps) chun a gcuid spriocanna sonracha a réadú 

o a mhéid is a dhéantar straitéisí agus idirghabhálacha a chomhtháthú go 
soiléir i gcláir teagaisc sa seomra ranga seachas iad a bheith ina mbearta 
scortha aonair breise a chuirtear ar fáil do dhaltaí aonair nó do ghrúpaí daltaí 
amháin  

o a mhéid is a oibríonn pearsanra seomra ranga príomhshrutha agus 
pearsanra tacaíochta ar bhealach comhtháite agus comhordaithe chun 
spriocanna litearthachta agus uimhearthachta a bhaint amach 

o bealaí chun gnéithe de chláir nó de thionscnaimh a shaincheapadh nó le 
tarraingt orthu chun spriocanna sonracha DEIS agus riachtanais foghlama 
daltaí na scoile a chomhlíonadh 

 
                                                 
6 Torthaí na Cigireachta Teagmhasaí 2010: Tuairisc ar Theagasc agus ar Fhoghlaim an Bhéarla agus 
na Matamaitice i mBunscoileanna, an Roinn Oideachais agus Scileanna 2010. 
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• Tá sé tráthúil féachaint go han-ghéar ar an gcaoi ar féidir straitéisí litearthachta agus 
uimhearthachta a chomhtháthú sa chur chuige litearthachta agus uimhearthachta don 
scoil uile. Sa bhreis air sin, ní mór díriú go soiléir ar an gcaoi a bhféadfar príomhról 
mhúinteoir an tseomra ranga a nascadh le cuspóirí náisiúnta agus cuspóirí na scoile 
don litearthacht agus don uimhearthacht agus seachadadh comhsheasmhach a 
chinntiú ar fud an churaclaim. 

 
• Tagann ceisteanna comhtháthaithe agus comhordaithe chun cinn ar leibhéal an 

chórais freisin. Mar shampla, i gcomhthéacs freastail agus comhpháirtíocht le 
tuismitheoirí a chur chun cinn, tá roinnt gnéithe comhchosúla i róil an phearsanra 
CCS agus an phearsanra TBSP. Tá sé tábhachtach go ndéanfaí róil agus 
freagrachtaí a shainmhíniú go soiléir agus go seachnaítear aon dúbailt nach gá a 
dhéanamh. D’fhéadfadh deiseanna a bheith ann féachaint chuige go mbeadh ceann 
amháin nó níos mó de na tacaíochtaí sin freagrach as dualgais áirithe agus, de réir 
mar a d’oirfeadh, go gcuirfí comhoibriú agus obair chomhoibríoch chun cinn lena 
chinntiú go mbainfí spriocanna maidir le freastal agus comhpháirtíocht le tuismitheoirí 
agus daoine eile amach ar an mbonn is éifeachtaí agus is éifeachtúla. Tá deiseanna 
ann chun sruthlíniú a dhéanamh ar sheachadadh na seirbhísí sin toisc gur cuireadh 
seirbhísí CCS agus TBSP san áireamh i sainchúram feidhmiúcháin an BNLO. 

 
 
9.4 Infhaighteacht sonraí 
 

• Tá na torthaí dearfacha maidir le freastal, coinneáil agus dul chun cinn spreagúil. Is 
cosúil go bhfuil dul chun cinn maith á dhéanamh ag scoileanna chun leibhéil freastail 
spriocghrúpaí daltaí a fheabhsú. Thuairiscigh scoileanna rátaí an-arda coinneála ar 
feadh na tréimhse bunscoile agus maidir le dul chun cinn go dtí an dara leibhéal. Ní 
mór a thabhairt faoi deara áfach, go bhfuil na torthaí seo bunaithe ar fhéintuairisciú 
na scoileanna. D’fhonn anailís bhreise ar fhreastal, ar choinneáil agus ar dhul chun 
cinn daltaí bunscoile a éascú, bheadh sé tairbhiúil dá mbeadh sonraí ar fáil ar 
leibhéal an chórais a bhfaighfí ó shonraí an BNLO agus na sonraí atá ar fáil don 
Roinn go ginearálta.   

 
• Sa bhreis air sin, bheadh sé ina chabhair do scoileanna agus iad ag iarraidh a scoil 

féin a fheabhsú, trí phróiseas pleanála DEIS agus trí phróisis féinmheastóireachta 
scoile níos ginearálta, dá mbeadh sonraí ar fáil ar leibhéal córasach a bhaineann le 
téamaí litearthachta agus uimhearthachta DEIS, lena gcuirfear ar chumas na 
scoileanna tagarmharcáil a dhéanamh ar a ndul chun cinn agus ar a n-éifeachtacht i 
gcomparáid le scoileanna eile (scoileanna DEIS agus scoileanna nach bhfuil 
páirteach i DEIS araon).  

 
 
9.5 Freagracht agus cuntasacht 
 

• Tá príomhghnéithe an phróisis phleanála DEIS in oiriúint don fheidhm atá aige. 
Cuireann an próiseas meicníocht ar fáil do scoileanna chun riachtanais foghlaimeoirí 
a aithint mar aon le meicníocht chun na riachtanais sin a chomhlíonadh. Tá sé 
tábhachtach go n-aithníonn na scoileanna DEIS uile an fhreagracht atá orthu maidir 
le bheith rannpháirteach sa phróiseas seo agus go nglacann siad léi. Tá 
ceannasaíocht i bpleanáil DEIS ríthábhachtach dá rath. Tarraingítear ard sa 
mheastóireacht ar an tábhacht a bhaineann le ceannasaíocht scoile i bpróiseas 
pleanála DEIS. Cuimsítear leis sin ceannasaíocht ar leibhéil an bhoird bhainistíochta, 
an phríomhoide agus an luchta bainistíochta scoile. Tá freagracht ghairmiúil as 
rannpháirtíocht sa phróiseas pleanála DEIS agus as tacú leis ar leibhéal an 
mhúinteora aonair ríthábhachtach freisin.  

 
• Lena chinntiú go bhfuil próisis phleanála a bhfuil cuspóir leo ar bun ag gach scoil, mar 

aon le cuntasacht thrédhearcach maidir le dul chun cinn, tá gá le soiléireacht bhreise  
i dtaobh an bhrí a bhaineann leis an riachtanas páirt a ghlacadh i bpleanáil DEIS i 
gcomhthéacs na scoile uile agus an tseomra ranga aonair. Chomh maith le creat 
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pleanála DEIS a chur ar fáil sna scoileanna DEIS uile, ba cheart na hionchais 
chuntasachta maidir leis an riachtanas páirt a ghlacadh i bpróiseas pleanála DEIS a 
dhéanamh soiléir. Go háirithe, ní mór a chur in iúl do na scoileanna nach foláir 
pleanáil a dhéanamh le haghaidh na dtéamaí DEIS uile agus go bhfuil pleanáil le 
haghaidh feabhsuithe sa litearthacht agus san uimhearthacht ríthábhachtach do gach 
scoil. Sa chás go bhfuil tionscnaimh shonracha ar fáil do scoileanna, lena n-áirítear 
tionscnaimh maidir leis an litearthacht agus an uimhearthacht, moltar go gcuirfear 
dualgas ar scoileanna a léiriú conas a thacóidh na tionscnaimh sin le riachtanais 
shonracha rí-shainithe a ndaltaí agus conas a úsáidfear iad chun na spriocanna 
feabhais inmheasta atá beartaithe acu a bhaint amach. 

 
• Ar deireadh, ní mór línte cuntasachta maidir le DEIS a fhorbairt ó leibhéal na scoile 

go leibhéal an chórais i dtreo is go ndéanfar maoirseacht shoiléir ar an obair a 
dhéanann scoileanna DEIS maidir le feabhsuithe a bhaint amach i bhfoghlaim a gcuid 
leanaí. 
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Aguisín 1: Téamaí agus próisis phleanála DEIS 
 
 
 

 
Próiseas Pleanála DEIS 

 Creat Meastóireachta DEIS 
Spriocanna agus 

sonraí 
Straitéisí agus 

idirghabhálacha 
Cur i bhfeidhm agus 

tionchar Dul chun cinn 

Tinreamh 

        

Coinneáil 

        

Dul chun cinn 

        

Litearthacht 

        

Uimhearthacht 

        

Cuspóirí DEIS 

Comhpháirtíocht 
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Aguisín 2: Treoir i leith tuairisceoirí cáilíochta 

 Rátálacha Spriocanna agus sonraí Idirghabhálacha 
agus straitéisí 

Cur i bhfeidhm agus tionchar Dul chun cinn 

Láidreachtaí 
suntasacha 

Bhain an scoil leas an-éifeachtach as na sonraí atá ar 
fáil chun sainréimsí a aithint mar thosaíochtaí le 
haghaidh feabhsaithe agus forbartha. Tá spriocanna 
réalaíocha agus indéanta leagtha amach. Tá róil agus 
freagracht maidir leis na spriocanna go léir sainithe 
go hoiriúnach. Tá amscála agus critéir ratha iomchuí 
ainmnithe.  

Táthar tar éis na hidirghabhálacha agus straitéisí uile 
arna dtairiscint a mheas chun a n-oiriúnacht do 
spriocghrúpaí nó do scoil a fhionnadh. Táthar tar éis 
idirghabhálacha agus straitéisí uile-scoile nó 
ábhartha iomchuí a aithint agus a ainmniú le 
haghaidh na ndaltaí uile nó le haghaidh 
spriocdhaltaí. Tá na baill foirne uile feasach ar na 
hidirghabhálacha agus straitéisí go léir agus tá eolas 
acu ar a n-aidhmeanna agus a gcuspóirí. Tá na 
straitéisí agus idirghabhálacha aitheanta oiriúnach 
don chuspóir agus an-ábhartha do dhaonra na scoile.  

Cuirtear Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) 
iomchuí ar fáil do na baill foirne chuí go léir chun 
forfheidhmiú rathúil idirghabhála nó straitéise agus 
baint amach na spriocanna a chinntiú. Tá fianaise 
ann go bhfuil fócas scoile uile ar spriocanna a bhaint 
amach agus ar fhorfheidhmiú idirghabhálacha. Tá 
eolas ag na múinteoirí, daltaí agus pearsanra 
ábhartha eile go léir ar na straitéisí agus 
idirghabhálacha comhaontaithe agus cuirtear i 
bhfeidhm go héifeachtach iad. Tá fianaise ann gur 
baineadh úsáid an-mhaith as sonraí chun bearta 
bonnlíne a aithint agus chun rath a thomhas.  

Tá eolas ag na baill foirne cuí ar an gcaoi a ndéanfar 
dul chun cinn a thomhas. Tá sonraí ar fáil agus 
baintear úsáid mhaith astu chun an dul chun cinn 
maidir le baint amach na spriocanna a thomhas. Tá 
saineolas ar anailísiú sonraí ar fáil agus baintear 
úsáid mhaith as sa scoil nó cuirtear FGL ar fáil ina 
leith. Tá fianaise shoiléir ar an dul chun cinn a 
rinneadh i réimse spriocdhírithe nó go ndearnadh an 
sprioc a athbhreithniú i bhfianaise taithí agus gur 
leagadh spriocanna níos réalaíche amach.  Tá eolas 
ag na baill foirne cuí go léir faoi dhul chun cinn na 
scoile uile, lena n-áirítear spriocanna athbhreithnithe, 
maidir le spriocanna, idirghabhálacha nó straitéisí.  

Níos mó 
láidreachtaí 

ná laigí 

Táthar tar éis tosaíochtaí a aithint agus tá roinnt 
mhaith acu bunaithe ar na sonraí atá ar fáil. Tá na 
spriocanna réalaíoch. Tá critéir ratha ar fáil don 
chuid is mó de na spriocanna. Tá roinnt de na róil 
sannta agus tá amscálaí curtha san áireamh don 
chuid is mó de na spriocanna.   

Aithníodh idirghabhálacha agus straitéisí ábhartha 
nó tagraíonn an scoil don phlean straitéiseach don 
scoil uile agus idirghabhálacha á nglacadh aici. Tá 
an chuid is mó de na baill foirne eolach ar 
idirghabhálacha agus straitéisí. Táthar tar éis 
straitéisí agus idirghabhálacha a aithint a bhaineann 
le roinnt spriocghrúpaí. 

Tá FGL curtha ar fáil lena chinntiú go gcuirfear an 
chuid is mó de na hidirghabhálacha i bhfeidhm. 
Glactar cur chuige scoile uile maidir leis an gcuid is 
mó de na hidirghabhálacha agus na straitéisí. Tá cn 
chuid is mó den phearsanra cuí eolach ar spriocanna 
agus ar straitéisí agus tá siad sin soiléir do mhórán 
daltaí agus tuismitheoirí. Baintear úsáid éifeachtach 
as sonraí i roinnt cásanna chun dul chun cinn a 
thomhas. Cuirtear idirghabhálacha i bhfeidhm go 
maith agus déantar a dtionchar a sheiceáil ag roinnt 
leibhéil ranga nó grúpa.  

Tá eolas ag cuid de na baill foirne, lena n-áirítear an 
príomhoide, ar na critéir ratha a bhaineann le 
spriocanna beartaithe. Déantar na leibhéil dul chun 
cinn a thomhas agus a chlárú agus tá eolas ag an 
bpearsanra cuí orthu sa chuid is mó de na cásanna. 
Tá roinnt daltaí agus tuismitheoirí feasach ar a 
leibhéil dul chun cinn féin sna spriocréimsí. 
Úsáidtear leibhéil dul chun cinn chun faisnéis a 
sholáthar don phleanáil amach anseo agus chun 
spriocanna a athrú más gá. 

Níos mó laigí 
ná 

láidreachtaí 

Níl na spriocanna soiléir ach an oiread toisc nár 
leagadh amach iad nó toisc go bhfuil siad éiginnte. 
Ní úsáidtear sonraí nó níl siad ar fáil agus dá bhrí 
sin, tá na spriocanna neamhréalaíoch. Is beag airde a 
tugadh ar róil ná ar fhreagrachtaí. Níor socraíodh ach 
an t-amscála trí bliana agus níor aimsíodh aon 
chritéir ratha.  

Tá an iomarca idirghabhálacha agus straitéisí ag an 
scoil nó níl go leor acu le freastal ar riachtanais 
spriocghrúpaí nó na ndaltaí uile. Níl eolas ag an 
gcuid is mó den fhoireann ar shainchuspóir gach 
idirghabhála agus straitéise. Ní dhéanann an 
príomhoide maoirseacht ar bith ar na 
hidirghabhálacha agus na straitéisí uile atá in úsáid 
sa scoil.  

Ní thuigtear na hidirghabhálacha agus na straitéisí go 
soiléir agus mar sin, ní chuirtear i bhfeidhm i gceart 
ná go cuí iad. Níl riachtanais na spriocghrúpaí á 
gcomhlíonadh ag na hidirghabhálacha agus straitéisí. 
Níl ach múinteoirí sonracha nó pearsanra sonrach 
(m.sh. RSO, CCS) ag cur straitéise i bhfeidhm atá 
beartaithe mar straitéis scoile uile. Is beag airde a 
thugtar ar thionchar na straitéise nó ar bhaint amach 
sprice, nó ní thugtar aird ar bith orthu.  

Níl mórán fianaise ann go bhfuil spriocanna á 
dtomhas ná go bhfuil critéir ratha á gcur i bhfeidhm. 
Níl aon dul chun cinn a dhéantar ar eolas ach ag na 
baill foirne teagaisc a bhfuil baint dhíreach acu leis 
nó acu siúd a bhfuil dlúthbhaint acu leis. Níl dul 
chun cinn maidir le spriocanna in a saincheist don 
scoil uile. Níl eolas ag an bpríomhoide ar an dul 
chun cinn a rinneadh nó ar bhearta a úsáidtear chun 
dul chun cinn a thomhas. 

Laigí 
suntasacha 

Is spriocanna ginearálta amháin (mar atá liostáilte do 
DEIS) a socraíodh nó a sainaithníodh, nó níor 
socraíodh nó níor sainaithníodh spriocanna ar bith. 
Níor baineadh úsáid as sonraí nó ní dhearnadh 
anailís orthu,  níl freagracht ar aon duine 
sainaitheanta maidir le monatóireacht a dhéanamh ar 
an gcur i bhfeidhm, agus níor socraíodh  aon 
amscálaí. 

Baineann na hoidí úsáid as idirghabhálacha agus 
straitéisí mar a oireann dá gcúram féin nó níl aon 
fhianaise de straitéisí ar leith a bhaineann le réimsí 
tosaíochta nó le spriocghrúpaí. Ní chuirtear na 
hidirghabhálacha i bhfeidhm de réir mar a bhíonn  ag 
teastáil. 

Níl fianaise ann de straitéisí sna seomraí ranga a 
bhaineann le suímh (CCS, RSO, TBSP) chun dul i 
ngleic le gnéithe den oideachas faoi mhíbhuntáiste 
mar a luaitear iad i spriocanna nó idirghabhálacha 
DEIS. Níl spriocghrúpaí sainaitheanta ag oidí aonair. 
Is beag aird a tugadh don dul chun cinn a rinneadh 
sna réimsí a cláraíodh sa phlean gníomhaíochta 
DEIS nó níor tugadh aird ar bith orthu. 

Níl aon taifead nó fianaise den dul chun cinn sa 
réimse tosaíochta nó i réimse ar bith sa phlean 
gníomhaíochta DEIS. Ní fios cad iad spriocanna na 
n-idirghabhálacha nó ní shainaithnítear iad. Níl dul 
chun cinn ar bith déanta maidir leis na spriocanna nó 
na hidirghabhálacha agus mar sin féin, níor 
sainaithníodh aon spriocanna athbhreithnithe.  
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