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v

BROLLACH

Tá an-áthas orm an tuarascáil seo, Tuarascáil an Phríomh-Chigire, faoi obair na 

Cigireachta le linn na tréimhse 2001-2004, a chur in bhur láthair. Is é an aidhm 

atá le foilsiú na tuarascála seo, cuntas a chur ar fáil maidir le gníomhaíochtaí 

gairmiúla na Cigireachta agus na príomhtheachtaireachtaí a bhaineann le 

saincheisteanna caighdeáin i scoileanna a chur in iúl don phobal a bhfuil baint  

acu le hoideachas agus go deimhin don phobal i gcoitinne. Cé go gcuireann an 

tuarascáil síos ar chlár leathan oibre atá tugtha chun críche cheana féin, is é an 

aidhm atá leis an bhfoilseachán aird a tharraingt ar na téamaí atá ag teacht chun 

cinn ón obair seo a bhfuil tionchar acu ar bhreis forbartha an chórais oideachais.

Cuireann Tuarascáil an Phríomh-Chigire síos ar raon gníomhaíochtaí 

meastóireachta. Ina measc tá meastóireacht ar scoileanna, cigireacht ar obair 

mhúinteoirí aonair, meastóireacht ar ábhair churaclaim, agus meastóireachtaí 

téamacha ar ghnéithe de sholáthar oideachais. Chomh maith leis sin cuireann  

an tuarascáil síos ar chineálacha oibre a bhaineann le feidhm chomhairleach ar 

leith na Cigireachta, lena n-áirítear an chomhairle ghairmiúil a chuirtear ar fáil do 

scoileanna agus tuismitheoirí, agus an obair a dhéanann an Chigireacht maidir  

le comhairle beartais fianaise-bhunaithe a scaipeadh laistigh den Roinn.

Tarraingíonn an tuarascáil seo aird ar neart samplaí de shárchleachtas i 

scoileanna a thugadh ardú meanman duit, agus sa chomhthéacs seo is mian  

liom mo bhuíochas a chur in iúl do mhúinteoirí, príomhoidí scoile agus údaráis 

bhainistíochta scoile maidir leis an méid atá á dhéanamh acu go gairmiúil le 

scoileanna a fheabhsú agus le cabhrú le daltaí a bpoitéinseal a bhaint amach. 

Chomh maith leis sin is mian liom aitheantas a thabhairt don bhealach dearfach 

ar chomhoibrigh na scoileanna leis na cigirí agus iad i mbun meastóireachta.

Ina theannta sin tarraingíonn na torthaí meastóireachta atá le fáil sa tuarascáil  

seo aird ar na réimsí sa chóras óna dteastaíonn forbairt. Díríonn na tuarascálacha 

a chur na cigirí le chéile ar an ngá atá ann feabhas inbhuanaithe a dhéanamh 

laistigh de sheomraí ranga aonair, maidir le ceannaireacht agus bainistíocht 

scoileanna, agus maidir le cultúr gairmiúil comhoibritheach a fhorbairt i 

scoileanna. Tá ról tábhachtach ag pobal uile na scoile, príomhoidí, múinteoirí, 

agus tuismitheoirí san áireamh, maidir le tacú lena leithéid d’athrú agus forbairt, 

agus tá ról tábhachtach freisin ag na seirbhísí tacaíochta do na scoileanna, a 

fhaigheann maoiniú ón Roinn.Tá súil agam go dtabharfaidh Tuarascáil an 

Phríomh-Chigire neart faisnéise duit agus go bhfeidhmeoidh sé mar acmhainn  

do phlé agus gníomhaíocht ar leibhéal an tseomra ranga, leibhéal na scoile  

agus leibhéal an chórais.

Eamon de Staic 

Príomh-Chigire

Aibreán 2005
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BUÍOCHAS

Is ar obair mheastóireachta agus chomhairleach a rinne 

cigirí i rith tréimhse 2001-2004 atá ábhar Thuarascáil an 

Phríomh-Chigire seo bunaithe. Aithnítear an bhaint a bhí  

ag gach cigire leis an obair seo sna liostaí in aguisín 2  

den tuarascáil seo, mar aon le hobair comhghleacaithe  

atá imithe ar scor agus obair cigirí a d’aistrigh chuig 

Coimisiún na Scrúduithe Stáit in 2003.

Maidir le cur i bhfeidhm an chláir oibre ó 2001 go 2004,  

tá buíochas ag dul freisin don fhoireann riaracháin a  

bhí ag obair go díreach leis an gCigireacht, agus do na 

hoifigigh sna rannóga riaracháin ar fud na Roinne as a 

gcuid tacaíochta.

Píosa mór oibre a bhí in ullmhú na tuarascála seo chun  

é a fhoilsiú, agus foireann bheag cigirí a bhí á eagrú.  

Ar fhoireann an tionscadail bhí Éamonn Murtagh,  

Gary Ó Donnchadha, Suzanne Conneely, Kevin McCarthy, 

Suzanne Dillon agus Diarmuid Dullaghan. Is mian leo a 

mbuíochas a chur in iúl do Ghrúpa Bainistíochta Sinsearaí 

na Cigireachta agus do chigirí ar leith ar fud an rannáin  

as an gcabhair ar fad a chur siad ar fáil.

Brigid Mc Manus, Rúnaí Ginearálta ag an Roinn Oideachas  
agus Eolaíochta agus Eamon de Staic, Príomh-Chigire
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1 RÉAMHRÁ

1.1 AIDHM THUARASCÁIL  

AN PHRÍOMH-CHIGIRE

Déanann Tuarascáil an Phríomh-Chigire cur síos ar obair 

Chigireacht na Roinne Oideachais agus Eolaíochta le linn na 

tréimhse Eanáir 2001 go Nollaig 2004. Is é an aidhm atá leis  

an tuarascáil faisnéis a chur ar fáil don phobal oideachais agus 

don phobal i gcoitinne maidir le raon leathan de ghníomhaíochtaí 

meastóireachta, comhairleacha agus tacaíochta ar tugadh 

aghaidh orthu le ceithre bliana anuas. Chomh maith leis sin 

táthar ag súil go mbeidh an Tuarascáil ón bPríomh-Chigire  

seo ag feidhmiú mar mhodh inar féidir gníomhaíochtaí agus 

aschur rannán na Cigireachta a mheas i gcomhthéacs 

freagrachta poiblí.

Thar ní ar bith eile, tá mar aidhm ag an tuarascáil béim a  

leagan ar an tsaincheist a bhaineann le caighdeán sa chóras 

oideachais. Tá cur síos ar ghníomhaíocht mheastóireachta na 

gcigirí, agus déantar tagairt rialta do ghnéithe a bhaineann le 

soláthar oideachais agus le teagasc agus foghlaim atá ag  

obair go héifeachtach. Chomh maith leis sin téann torthaí  

na meastóireachta i dtreo feabhas a chothabháil laistigh de 

sheomraí ranga aonair, maidir le ceannaireacht agus bainistíocht 

scoileanna, maidir le soláthar tacaíochta curaclaim agus 

bainistíochta do scoileanna, agus d’éifeachtúlacht an chórais 

oideachais maidir le freastal ar riachtanais na ndaltaí.

Leagann an tuarascáil béim ar an tábhacht a bhaineann  

le meastóireacht sheachtrach na Cigireachta ar scoileanna  

agus féinmheastóireacht inmheánach agus gníomhaíocht 

forbartha a rinne foirne na scoileanna iad féin. Táthar ag súil  

go bhfeidhmeoidh an tuarascáil seo mar acmhainn do phlé  

agus gníomhaíocht maidir le meastóireacht a úsáid mar uirlis 

chun athrú agus forbairt a chur i bhfeidhm i scoileanna agus  

in ionaid oideachais.

1.2 RÓL AGUS FEIDHMEANNA  

NA CIGIREACHTA

Rannán is ea an Chigireacht atá laistigh den Roinn Oideachais 

agus Eolaíochta, agus san am i láthair tá 150 cigire bunscoile 

agus iar-bhunoideachais ag an gCigireacht. Cé go ndéantar 

earcaíocht ar chigirí go ginearálta le bheith i mbun oibre sa 

rannóg iar-bhunoideachais nó sa rannóg bhunoideachais, 

déantar bainistíocht ar obair na Cigireachta mar sheirbhís 

aontaithe. Tá dualgas reachtúil ar an gCigireacht maidir le 

dearbhú cáilíochta i leith soláthair oideachais, mar atá leagtha 

amach in alt 13 den Acht Oideachais (1998).

Is féidir gníomhaíochtaí na Cigireachta a rangú i gceithre  

chuid ar leith

• Clár meastóireachta agus cigireachta a reáchtáil, cigireacht 

ar scoileanna, múinteoirí agus ábhair, meastóireacht 

théamach agus meastóireacht ar an scoil iomlán san áireamh

• Cur i bhfeidhm reachtaíochta agus rialacháin de chuid  

na Roinne a mheas agus comhairle a thabhairt mar gheall 

orthu, lena n-áirítear freagairt cheisteanna, athbhreithniú  

a dhéanamh ar ghearáin mar a theastaíonn ó rannáin 

riaracháin i mbunscoileanna agus i scoileanna  

iar-bhunoideachais na Roinne, agus tuairisciú  

ar shaincheisteanna comhlíonta go ginearálta

• Comhairle a chur ar scoileanna, ar mhúinteoirí agus ar 

thuismitheoirí faoi gach gné de sholáthar oideachais laistigh 

de dhualgas oibre na Cigireachta

• Cur le agus tacú le forbairt beartais trí chomhairle beartais  

a chur ar fáil, a bheith rannpháirteach in obair choistí 

inmheánacha agus seachtracha, cruinnithe aireachta agus 

cruinnithe eile a ullmhú, agus ionadaíocht ar chomhlachtaí 

agus gníomhaireachtaí náisiúnta, áitiúla agus idirnáisiúnta.
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1.2.1 Ról meastóireachta agus cur  
chuige gairmiúil maidir le meastóireacht

Is é an príomhfheidhm atá ag an gCigireacht tuairisc a 

dhéanamh ar chaighdeán an tsoláthair oideachais i scoileanna 

agus in ionaid oideachais. Chuige sin cuireann an Chigireacht 

béim ar leith ar fheidhmiú cláir chigireachtaí agus 

mheastóireachta ar leibhéil bhunscoile agus iar-bhunoideachais. 

Ó 2001 i leith, tá os cionn 8,000 cigireacht déanta ag baint 

úsáide as raon de chineálacha meastóireachta, meastóireachtaí 

príomhshrutha ar mhúinteoirí agus scoileanna, meastóireachtaí, 

athbhreithnithe agus suirbhéanna téamacha, a rinne an 

Chigireacht san áireamh.

Tá na prionsabail agus na treoirlínte a dhéanann cur síos ar 

obair mheastóireachta na gcigirí sonraithe sa Cód Cleachtais 

Proifisiúnta na Cigireachta um Mheastóireacht agus um 

Thuairisciú (2002) (féach ar chuid 2.1.3). Leagann na treoirlínte 

béim ar an tábhacht a bhaineann le meastóireachtaí a 

dhéanamh ar bhealach cothrom, comhsheasmhach, soiléir agus 

leagann siad amach tiomantas na Cigireachta maidir le torthaí 

agus moltaí a bhunú ar bhailiú sonraí ar féidir brath orthu agus 

atá ar ardchaighdeán.

1.2.2 Ról comhairleach agus tacaíochta

Comhlíonann cigirí ról tábhachtach comhairleach agus 

tacaíochta trí aiseolas ó bhéal agus scríofa a chur ar fáil maidir le 

caighdeán soláthair oideachais i scoileanna. Dearbhchothaíonn 

siad dea-chleachtas agus cuireann siad moltaí ar fáil maidir le 

forbairt agus feabhas scoileanna. Chomh maith leis sin bíonn ar 

chigirí comhairle a chur ar bhainistíocht scoileanna, príomhoidí, 

múinteoirí aonair agus tuismitheoirí maidir le cur i bhfeidhm an 

churaclaim, teagasc agus foghlaim, riachtanais daltaí ar leith, 

cloígh le reachtaíocht agus rialacháin, agus soláthar oideachais i 

scoileanna a eagrú.

De réir a chéile tá níos mó agus níos mó cabhrach á fháil ag 

obair chomhairleach agus tacaíochta na Cigireachta ó sheirbhísí 

tacaíochta na Roinne Oideachais agus Eolaíochta. I measc na 

dtacaíochtaí seachtracha a chuirtear ar fáil do scoileanna tá 

seirbhísí tacaíochta curaclaim ar leibhéal bunscoile agus iar-

bhunoideachais, tionscnaimh Phleanála Forbartha Scoile, 

seirbhísí a chuirtear ar fáil trí ionaid oideachais, agus raon 

deiseanna forbartha gairmiúla eile atá ar fáil do mhúinteoirí agus 

baill d’fhoirne bainistíochta i scoileanna.

Bíonn cigirí ag obair go dlúth le comhghleacaithe sna rannóga 

riaracháin ag cur comhairle ghairmiúil ar fáil maidir le feidhmiú 

clár agus seirbhísí na Roinne do scoileanna agus riarachán 

laethúil an chórais go ginearálta. Tá ionchur suntasach ag an 

gCigireacht freisin i bpróiseas forbartha beartais trí mholtaí 

fianaise-bhunaithe a chur ar fáil maidir le caighdeán na seirbhísí 

oideachais agus trí chomhairliúcháin ar leibhéal bainistíochta  

sa Roinn. Chuige seo meastar na forthorthaí a bheidh ann  

ón taighde a cuireadh tús leis ag an Chigireacht.

1.3 EAGRÚ NA CIGIREACHTA

1.3.1 Athstruchtúrú na Cigireachta

Tá eagrú na Cigireachta athraithe le ceithre bliana anuas, ar  

aon dul le tionscnaimh athstruchtúrtha eile sa Roinn Oideachais 

agus Eolaíochta. Chabhraigh bunú gníomhaireachtaí nua, cosúil 

le Coimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS), an Bord Náisiúnta  

Leasa Oideachais (BNLO), agus líonra na n-oifigí rannacha 

Réigiúnacha, chomh maith le hinfheistíocht leanúnach i bpleanáil 

forbartha scoile agus tacaíocht don churaclam do scoileanna,  

le hatheagrú na Cigireachta ar aon dul lena ndualgas oibre 

meastóireachta agus comhairlí.

Tá tábhacht ar leith ag baint le bunú Choimisiún na Scrúduithe 

Stáit (CSS) i Márta 2003 i gcás na Cigireachta. Go dtí sin,  

bhí ról dúbailte ag cigirí ar leibhéal an iar-bhunoideachais mar 

bhainisteoirí ar na scrúduithe stáit agus mar mheasúnóirí ar 

sholáthar oideachais i scoileanna. Le bunú an CSS cuireadh nó 

ceapadh grúpa cigirí, a raibh taithí fhorleathan acu ar scrúduithe, 

ar an gCoisimisún, chun feidhmiú mar bhainisteoirí scrúduithe 

agus measúnachta, agus ní raibh ar na cigirí iar-bhunoideachais 

nár ceapadh ar an gCoimisiún tabhairt faoi thascanna ar bith a 

bhain le scrúduithe. Chiallaigh sé seo go bhféadfaí níos mó aird 

a dhíriú ar obair mheastóireachta, agus bhí torthaí tairbheacha 

ag baint leis seo maidir leis an plean bliantúil cigireachta ar 

leibhéal an iar-bhunoideachais a chur i bhfeidhm.

Le blianta fada anuas, bhí ról tábhachtach ag an gCigireacht  

i bpróiséas leithdháilte acmhainne na Roinne do dhaltaí le 

riachtanais speisialta oideachais. Ach ó 2003 i leith, ciallaíonn 

atheagrú maidir le riaradh oideachais speisialta laistigh  

den Roinn, gur féidir leis an gCigireacht laghdú suntasach  

a chur ar a rannpháirtíocht san obair a bhaineann le soláthar 

acmhainne agus díriú níos mó ar mheastóireacht a dhéanamh  

ar chaighdeán na seirbhísí a chuirtear ar fáil do dhaltaí le 

riachtanais speisialta oideachais. Tá an t-athrú béime seo 

daingnithe níos mó mar thoradh ar an tús a cuireadh le 

hoibríochtaí na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

(CNOS) le deireanas.

Tá tionchar mór ag bunú na Comhairle Múinteoireachta ar an 

gCigireacht freisin. Beidh obair na Comhairle Múinteoireachta 

maidir le gairm na múinteoireachta a rialú agus cur le caighdeáin 

ghairmiúla agus inniúlacht i measc múinteoirí ar aon dul leis  

na spriocanna atá ag an gCigireacht sa réimse seo.
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1.3.2 Struchtúir Bhainistíochta

Tá an Chigireacht, atá faoi cheannas an Phríomh-Chigire, á 

bainistiú amhail is gur rannán amháin atá ann, eagraithe ina dhá 

fhorannán agus leas-phríomhchigire i gceannas orthu sin. Tá 

forannán na Seirbhísí Réigiúnacha freagrach as soláthar agus 

bainistíocht seirbhísí comhairleacha meastóireachta agus 

gairmiúla sa chúig aonad gnó réigiúnacha. Tá forannán Beartais 

Tacaíochta, a bhfuil cúig aonad gnó ann freisin, freagrach maidir 

le cur le forbairt beartas roinne i raon réimsí, chun tacú le 

gníomhaíochtaí meastóireachta na Cigireachta go ginearálta, 

agus le haghaidh seirbhísí feidhmíochta laistigh den Chigireacht.

Tá gach forannán deighilte i líon ar leith aonaid ghnó, agus gach 

ceann á bhainistiú ag príomhchigire cúnta, agus cigirí bunscoile 

agus iar-bhunoideachais ag obair iontu. Tá miondealú iomlán de 

struchtúr eagraíochtúil na Cigireachta le fáil in aguisín 2.

Tá líon áirithe cigirí ag obair i rannáin nó rannóga eile laistigh den 

Roinn, ag cur saineolais agus comhairle ghairmiúil lánaimseartha 

ar fáil. I measc na dtascanna seo tá an Rannóg um Oideachais 

Múinteoirí, an tAonad Comhionannas Inscne, an tAonad 

Pleanála agus Tógála, agus líonra na Roinne d’oifigí réigiúnacha.

1.3.3 Oifigí Réigiúnacha na Roinne

In 2003 bhunaigh an Roinn Stiúrthóireacht de Sheirbhísí 

Réigiúnacha agus chuir an Roinn tús le clár chun deich n-oifig 

réigiúnacha a bhunú i gCorcaigh, Baile Bhlainséir, Gaillimh,  

Port Láirge, Sligeach, Luimneach, An Muileann gCearr,  

An Nás, An Uaimh agus Tamhlacht. Is é an phríomhchuspóir  

a bhaineann le tionscnamh na n-oifigí réigiúnacha, tacú le 

comhordú éifeachtach seirbhísí na Roinne ar leibhéal áitiúil.  

Tá príomhchigire cúnta agus seachtar cigirí sinsearacha ceaptha 

do ghréasán na n-oifigí réigiúnacha; tiocfaidh méadú ar líon  

na gcigirí ceaptha go deichniúr nuair a bheidh na hoifigí 

réigiúnacha ag feidhmiú.

Chomh maith le foireann na hoifige réigiúnaí, tá daoine atá  

ag obair do ghníomhaireachtaí eile sa réigiún ag obair sna  

hoifigí seo freisin, cosúil leis an mBord Náisiúnta Leasa 

Oideachais (BNLO), an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas 

Speisialta (CNOS), agus an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta 

Oideachais (SNSO).

Tá róil bhainistíochta agus chomhairleacha laistigh dá réigiúin ag 

cigirí na hoifige réigiúnaí. Tá feidhm mheastóireachta acu maidir 

le suímh oideachais neamhfhoirmiúla ar leith agus déanfaidh 

siad tuairisciú ar ghnéithe eile den chóras oideachais ó am go 

ham. Rannpháirtíocht thábhachtach sna hoifigí réigiúnacha a 

bheidh i soláthar comhairle do scoileanna, tuismitheoirí agus an 

pobal i gcoitinne ar raon leathan saincheisteanna oideachais. 

Déanfaidh cigirí iniúchadh ar shaincheisteanna ar leibhéal áitiúil, 

saincheisteanna a chuireann rannóga riaracháin na Roinne ar 

aghaidh acu. Chomh maith leis sin beidh freagracht orthu maidir 

le hullmhú cruinnithe faoi shaincheisteanna oideachais áitiúla.

1.4 PLEANÁIL AGUS FORBAIRT 

GNÓ SA CHIGIREACHT

1.4.1 Pleanáil gnó sa Chigireacht

I rith na tréimhse atá i gceist sa tuarascáil seo, bhí an 

Chigireacht páirteach in athbhreithniú straitéiseach agus 

gníomhaíochtaí forbartha faoi Thionscnamh Bainistíochta 

Straitéisí (TBS) an Rialtais, a bhfuil sé mar aidhm aige  

úsáid níos éifeachtaí a bhaint as acmhainní agus seirbhís ar 

ardchaighdeán a chur ar fáil d’úsáideoirí na seirbhísí poiblí eile.

Le ceithre bliana anuas tá tuilleadh forbartha déanta ag an 

gCigireacht maidir le pleanáil gnó agus córais bhainistíochta, 

chun cur i bhfeidhm éifeachtach an phlean bhliantúil cigireachta 

scoile a chinntiú trí fhorannán na Seirbhísí Réigiúnacha,  

agus chun comhordú éifeachtach a chinntiú i bhforannán 

Tacaíochta Beartais.

R
É

A
M

H
R

Á



T
U

A
R

A
S

C
Á

IL
 A

N
 P

H
R

ÍO
M

H
-C

H
IG

IR
E

 2
0

0
1

-2
0

0
4

4

Chomh maith leis sin nascann an próiseas pleanála le Córas 

Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta (CBFF) na Roinne. 

Tacaíonn sé seo le hathlíniú a dhéanamh ar obair roinnt cigirí i 

ngach aonad gnó le cuspóirí na Cigireachta, chomh maith le cur 

ar chumas na Cigireachta inniúlacht meastóireachta a fheabhsú 

laistigh d’fhoirne agus riachtanais forbartha gairmiúla an rannáin 

a aithint.

1.4.2 Earcaíocht agus forbairt ghairmiúil

Ó Eanáir 2001 i leith tá forbairt shuntasach tagtha ar acmhainní 

daonna sa Chigireacht, le 71 cigire nua á n-earcú. Tugadh faoin 

earcaíocht seo le folúntais a cruthaíodh trí dhaoine ag dul ar 

scor a líonadh agus chun áit cigirí atá curtha chuig nó ceaptha 

ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit a líonadh. Ina theannta sin bhí 

gá le hearcaíocht a bhain le cigirí a cheapadh sna hoifigí 

réigiúnacha. Is ionann an cóhort seo de dhaoine nuacheaptha 

47% den líon foirne atá ann faoi láthair. Tá an athnuachan seo ar 

phearsanra ag leanúint ar aghaidh ó Mheán Fómhair 1998, agus 

tá os cionn dhá trian de na cigirí uile atá ag feidhmiú anois 

ceaptha ón am sin i leith. Tá raon leathan de scileanna nua, 

saineolas agus leasa gairmiúla tugtha ag na comhghleacaithe 

nua chuig an gCigireacht, agus tá siad comhtháthaithe go 

héifeachtach le hobair an rannáin, le cúnamh agus 

ceannaireacht comhghleacaithe a bhfuil taithí acu.

Tá clár leathan chun forbairt ghairmiúil agus oiliúnt leanúnach 

curtha i bhfeidhm ag an gCigireacht do na cigirí ar fad.  

Tá leasa ar leith curtha aige seo le héabhlóid na Cigireachta  

mar ghrúpa gairmiúil atá tiomanta do spriocanna straitéiseacha 

comhleanúnacha a bhaint amach agus cur chuige 

comhsheasmhach, cothrom agus ar féidir brath air  

go laethúil, i bhfeidhm acu.

1.5 AG FREAGAIRT DO 

RIACHTANAIS MHEASTÓIREACHTA 

AN CHÓRAIS

Leagann an Chigireacht béim go leanúnach ar an bpointe go 

mbíonn freagracht maidir le cur chuige gairmiúil i leith teagaisc 

agus i leith bainistíochta agus eagrú scoileanna go príomha ar 

fhoireann na scoile, an príomhoide agus foireann bainistíochta 

na scoile, agus bord na scoile. Is éard atá mar aidhm ag 

meastóireacht sheachtrach na Cigireachta, pointe tagartha 

suntasach do phobal na scoile a chur ar fáil maidir le caighdeán 

na seirbhíse a chuirtear ar fáil do dhaltaí. Chomh maith leis sin tá 

sé mar aidhm ag an meastóireacht cabhrú leis an scoil athruithe 

a chur i bhfeidhm, áit a bhfuil sé soiléir go bhfuil gá leis, agus 

treoracha a aithint maidir le forbairt shainiúil don scoil sin.

Laistigh den chomhthéacs seo tá dualgas oibre ar an 

gCigireacht maidir le dearbhú cáilíochta i leith níos mó ná  

4,000 scoil agus níos mó ná 50,000 múinteoir. Léiríonn 

Taispeántán 1, thuas, miondealú ar líon na scoileanna agus  

líon na múinteoirí don bhliain 2002/2003.

Léiríonn obair mheastóireachta agus chomhairleach  

na Cigireachta i mbunscoileanna agus i scoileanna  

iar-bhunoideachais, mar atá cur síos orthu i dTuarascáil  

an Phríomh-Chigire, ilghnéitheacht an chórais scoile,  

maidir le cineál, méid, suíomh, teanga teagaisc, agus éiteas.  

Tá carachtar agus comhthéacs ar leith ag gach scoil, agus 

déanann an Chigireacht tréaniarracht na fachtóirí seo a chur san 

áireamh maidir lena obair mheastóireachta agus chomhairleach.

Taispeántán 1: Líon na scoileanna agus líon na múinteoirí  
i ngach earnáil, 2002/2003

Líon na scoileanna Líon na Múinteoirí

Bunscoileanna  3,283  24,700 

Scoileanna  
Iar-Bhunoideachais

 746 
 22,062 (Lánaimseartha) 
 3,630  (cóibhéiseach lánaimseartha  
  nó páirtaimseartha)

Iomlán  4,029  50,392 
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2 AN CLÁR CIGIREACHTA I SCOILEANNA

2.1 COMHTHÉACS 

MEASTÓIREACHTA  

I SCOILEANNA

2.1.1 Cineálacha meastóireachta i scoileanna

I measc clár cigireachta bliantúil na Cigireachta tá meastóireacht 

phríomhshrutha ar obair múinteoirí bunscoileanna agus 

múinteoirí scoileanna iar-bhunoideachais chomh maith le hobair 

na scoileanna, agus meastóireachtaí téamacha ar ghnéithe  

ar leith de sholáthar oideachais. Déileálann an chaibidil seo  

leis an gclár cigireachta príomhshrutha. Déanann sé cur síos  

ar gach modh meastóireachta agus ar na príomhthorthaí  

agus saincheisteanna d’fhorbairt a tháinig chun cinn ón 

ngníomhaíocht mheastóireachta seo i scoileanna le linn  

na tréimhse 2001-2004.

2.1.2 Forbairt ar chritéir mheastóireachta  
agus cigireacht fhianaise-bhunaithe

Gné thábhachtach de chlár oibre na Cigireachta le linn na 

tréimhse 2001-2004 ab ea forbairt agus teorannú ar ábhair 

mheastóireachta agus nósanna imeachta meastóireachta.  

Is ar aonad gnó speisialach laistigh den Chigireacht, an  

tAonad Taighde agus Tacaíochta Meastóireachta (ATTM),  

a bhí freagrach maidir le comhordú ar fhorbairt mhúnlaí 

meastóireachta, dearadh teimpléid chun fianaise a bhailiú  

agus bunú nósanna imeachta cigireachta do ghníomhaíochtaí 

difriúla cigireachta. Maidir leis na critéir agus nósanna imeachta 

a mhionchóiriú, bhí an Chigireacht páirteach i gcomharliúcháin 

thairbheacha le raon comhpháirtithe oideachais.

2.1.3 Cód cleachtais na Cigireachta

Tá an Chigireacht tiomanta do mheastóireacht a dhéanamh  

ar scoileanna agus múinteoirí i spiorad an chomhoibrithe 

ghairmiúil agus de réir na gcaighdeán gairmiúla is airde. 

Leagann an Cód Cleachtais Proifisiúnta na Cigireachta um 

Mheastóireacht agus um Thuairisciú (2002), a forbraíodh de  

réir fhorálacha alt 13 (8) den Acht Oideachais (1998), amach  

na prionsabail agus treoirlínte ginearálta a leanann baill den 

Chigireacht sa phróiseas meastóireachta agus tuairiscithe.  

Go príomha, teastaíonn ón gcód go mbeidh na caighdeáin 

ghairmiúla lena n-oibríonn an Chigireacht soiléir.

I measc na bprionsabal ginearálta den chód cleachtais,  

tá an Chigireacht tiomanta do

• meas, muinín, gaolmhaireachtaí gairmiúla dearfacha agus 

comhpháirtíocht a chothú idir an Chigireacht agus pobal  

na scoile

• úsáid leanúnach a bhaint as critéir agus oibiachtúlacht 

mheastóireachta, iontaofacht agus brath ar bhunfhianaise 

phearsanta de thoradh bhreathnóireachta

• comhsheasmhacht agus cothromas, ag cur fachtóirí 

comhthéacs scoile agus féinathbhreithniú scoile san áireamh

• a bheith páirteach i gcainteanna le foirne scoile agus leis na 

comhpháirtithe oideachais agus rúndacht a chinntiú, agus ag 

an am céanna aird a thabhairt ar fhorálacha reachtúla

• cúirtéis, meas agus íogaireacht i leith múinteoirí aonair agus  

i leith na scoile, agus soiléireacht sa chaoi a mbíonn torthaí  

á gcur in iúl

• a aithint gurb iad na daltaí a bhaineann tairbhe as an 

bpróiseas meastóireachta ar deireadh thiar thall.

A
N

 C
L

Á
R

 C
IG

IR
E

A
C

H
T

A
 I

 S
C

O
IL

E
A

N
N

A



T
U

A
R

A
S

C
Á

IL
 A

N
 P

H
R

ÍO
M

H
-C

H
IG

IR
E

 2
0

0
1

-2
0

0
4

6

2.1.4 Nós imeachta maidir le hathbhreithniú  
ar chigireachtaí

De réir alt 13 (9) den Acht Oideachais (1998), d’fhoilsigh an 

Chigireacht Nós Imeachta Athbhreithnithe de Chigireacht ar 

Scoileanna agus ar Mhúinteoirí (2002). Faoin nós imeachta 

athbhreithnithe seo, is féidir le múinteoir nó bord scoile iarratas  

a dhéanamh ar an bPríomh-Chigire athbhreithniú a dhéanamh 

ar iniúchadh ar bith a dhéanann cigire a théann i bhfeidhm  

ar an múinteoir nó ar an scoil. Baineann an nós imeachta 

athbhreithnithe leis na cigireachtaí ar fad a bhaineann le 

scoileanna nó le múinteoirí, lena n-áirítear na meastóireachtaí 

agus tuarascálacha uile a thagann chun cinn óna leithéid de 

chigireachtaí agus meastóireachtaí, seachas na cinn atá ag 

teastáil faoi nósanna imeachta reatha do mhúinteoirí a bhfuil 

deacrachtaí gairmiúla ag cur isteach orthu.

Mar thoradh ar athbhreithniú ar chigireacht is féidir le trí thoradh 

difriúla teacht chun cinn

• gur seasadh leis an gcigireacht agus/nó tuarascáil  

na cigireachta

• go bhfuil cuid nó codanna den chigireacht a shíltear  

nach bhfuil ag teacht leis an Cód Cleachtais Proifisiúnta  

na Cigireachta um Mheastóireacht agus um Thuairisciú, 

agus/nó go bhfuil leasú déanta ar an tuarascáil cigireachta 

agus go ndéantar é a atheisiúint

• go dtarraingítear siar an chigireacht agus/nó tuarascáil na 

cigireachta agus go ndéanann cigire nó cigirí seachas an 

chigire/na cigirí a bhí páirteach sa chéad chigireacht, 

cigireacht eile nó cuid de chigireacht eile, cibé rud is cuí.

Léiríonn Taispeántán 2 miondealú ar na hathbhreithnithe a 

rinneadh faoi alt 13 (9) idir Eanáir 2003 agus Nollaig 2004.

2.2 CIGIREACHT SCOILE  

AR LEIBHÉAL BUNSCOILE

2.2.1 Cigireacht ar mhúinteoirí ar promhadh

Ní mór do mhúinteoirí bunscoile agus múinteoirí i scoileanna  

iar-bhunoideachais bliain promhaidh a dhéanamh, tar éis a 

cheaptar i bpost teagaisc iad. Laistigh den phróiseas promhaidh 

ar leibhéal na bunscoile tá dhá ról ag cigirí: soláthar comhairle 

agus meastóireacht ar chleachtas múinteora le haimsiú an bhfuil 

siad ag teagasc ar bhealach sásúil. I bhformhór na gcásanna 

cuireann na cigirí dhá thuarascáil ar obair an mhúinteora isteach 

chuig Rannóg Riaracháin na mBunscoileanna sa chéad bhliain. 

Nuair a bhíonn an próiseas promhaidh críochnaithe faigheann 

an múinteoir cóip den tuarascáil cigireachta ginearálta deiridh.

Cuid ar leith den chlár oibre sa tréimhse 2001-2004 ab ea an 

bhaint a bhí ag an gCigireacht leis an bpróiseas promhaidh.  

Le linn 2004, mar shampla, d’eisigh an Roinn 1,486 tuarascáil 

cigireachta maidir le múinteoirí bunscoile ar promhadh. Ag 

deireadh mí na Nollag 2004, bhí cigirí bunscoile i mbun oibre  

ar chásanna promhaidh do 1,614 múinteoir.

Ag teacht chun cinn ó obair mheastóireachta na gcigirí le 

múinteoirí ar promhadh i mbunscoileanna, tugadh na rudaí  

seo a leanas faoi deara

• Rinne tuarascálacha promhaidh tagairt go minic don 

dáimhiúlacht dearfach a bhí ag múinteoirí le daltaí, agus 

moladh múinteoirí as ucht an aird a thug siad ar riachtanais 

daltaí aonair.

• Bhí pleananna gearrthréimhseacha agus fadtréimhseacha 

den scoth réitithe ag formhór na múinteoirí ar promhadh 

agus bhí siad díograiseach maidir le hacmhainní teagaisc 

agus foghlama spreagúla a ullmhú agus a eagrú.

Taispeántán 2: Líon na n-iarratas ar athbhreithniú faoi alt 13 (9) ón 4,500 cigireacht a rinneadh  
idir Eanáir 2003 agus Nollaig 2004

Iarratais ar 
Athbhreithniú

Athbhreithnithe 
atá ar siúl ó 
31/12/2004

Athbhreithnithe 
críochnaithe

Cigireachtaí ar 
glacadh leo

Athbhreithnithe 
nach raibh ar 

aon dul leis an 
gcód, nó a 
athraíodh

Tuarascáil 
cigireachta 

tarraingthe siar

4 2 2 1 1 0
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• Léirigh tuarascálacha cigireachta ag deireadh an phróisis 

phromhaidh go minic go raibh forbairt déanta ar scileanna 

bainistíochta sa seomra ranga agus ar chur i bhfeidhm cur 

chuige éifeachtach maidir le smacht.

• Ina lán cásanna rinne cigirí moltaí maidir le teagasc na 

Gaeilge, agus is minic gur bhain an chomhairle le deiseanna 

a chruthú do dhaltaí chun cumarsáid ó bhéal a dhéanamh 

agus a bheith rannpháirteach go gníomhach i 

ngníomhaíochtaí a bhí bunaithe ar fhoghlaim teanga.

• Go ginearálta bhí tuarascálacha promhaidh an-dearfach 

maidir le teagasc raon ábhar ar Churaclam na Bunscoile.  

Áit a rinneadh moltaí maidir le forbairt is minic gur thagair 

siad do struchtúr ceachta, an ceacht a thomhas ó thaobh 

ama de, agus an riachtanas a bhí ann deiseanna a chur ar 

fáil do dhaltaí maidir le comhdhlúthú éifeachtach coincheapa 

agus scileanna a bhí teagasctha.

Tréimhse thar a bheith tábhachtach i bhforbairt ghairmiúil  

gach múinteoir is ea an tréimhse promhaidh. Aithnítear ag 

leibhéil scoile agus an chórais gur cheart go mbeadh teacht  

ag múinteoirí nua-cháilithe ar chúnamh gairmiúil tacúil laistigh  

de scoileanna agus ar deiseanna chun leas a bhaint as cláir 

inseirbhíse a chuireann coláistí agus líonra d’ionad oideachais  

ar fáil.

2.2.2 Tuairisc scoile

Déantar cigireacht ar bhunscoileanna príomhshrutha agus 

scoileanna speisialta ar bhonn ciogalach ar aon dul le clár 

cigireachta bliantúil. Faoi láthair déantar tuairisc scoile,  

thart ar gach seacht mbliana, tar éis mionchigireacht scoile. 

Scrúdaíonn an mheastóireacht seo ar an scoil na gnéithe uile  

a bhaineann le teagasc, foghlaim agus measúnacht, chomh 

maith le pleanáil scoile, cur i bhfeidhm an churaclaim, soláthar 

do dhaltaí aonair, eagraíocht agus bainistíocht na scoile, agus 

caighdeán cóiríochta agus acmhainní. Cuireann an Tuairisc 

Scoile meastóireacht sheachtrach oibiachtúil faoin scoil ar fáil 

don bhord bainistíochta, don phríomhoide agus d’fhoireann  

na scoile, chomh maith le bunús d’fhorbairt phleanála agus 

tionscnaimh feabhsacháin scoile laistigh den scoil. Cuireadh  

tús le meastóireacht ar an scoil uile (MSU) (a bhfuil cur síos  

air i gcuid 2.4) i rith 2003/2004 agus tiocfaidh sé in áit ar an 

modh cigireachta Tuairisc Scoile.

Taispeántán 3: Tuarascálacha Tuairisce Scoile  
a eisíodh ó 2001 go 2004

Bliain na tuairisce 
scoile

Líon tuarascálacha 
Tuairisce Scoile  

a eisíodh do 
bhunscoileanna

2001  376

2002  421

2003  419

2004  336

Iomlán  1,552

Go ginearálta bhí na torthaí a tháinig chun cinn ó thorthaí  

na Cigireachta maidir le meastóireachtaí Thuairisc Scoile  

ó 2001 dearfach. Léirigh foilseachán na Cigireachta Leathchéad 

Tuairisc Scoile: A Bhfuil le Rá ag Cigirí (2002), atá bunaithe  

ar mhionanailís ar thuairiscí a tháinig ó 50 bunscoil, go bhfuil 

soláthar maith nó an-mhaith oideachais ar fáil i roinnt mhaith 

scoileanna. Chomh maith leis sin d’aithin an tuairisc gnéithe den 

soláthar áit a raibh scóip ann le tuilleadh forbairt a dhéanamh. 

Tá achoimre déanta ar chuid de na príomhthorthaí thíos.

• Go ginearálta moladh obair na mbord bainistíochta agus na 

bhfoirne bainistíochta scoile, agus rinne na cigirí tagairt ar 

leith don chur chuige gairmiúil atá ag a lán príomhoidí scoile 

maidir le tionsnaimh phleanála agus forbartha a chur chun 

cinn i scoileanna.

• Bhí gá le cur chuige a bhí níos córasaí maidir le pleanáil 

chomhoibritheach i mbeagnach leath de na scoileanna a 

rinneadh meastóireacht orthu. Cuireadh béim ar an gcúis atá 

ann pleanáil ar an scoil uile agus an seomra ranga a bhunú 

ar shnáith agus snáithaonaid Churaclam na Bunscoile.

• Tugadh cleachtas neamh-chomhsheasmhach múinteoirí  

ar leith faoi deara i líon beag scoileanna.

• Tuairiscíodh dea-chleachtas maidir le húsáid raon 

modheolaíochtaí teagaisc. Cuireadh béim ar chur chuige 

gníomhach, praiticiúil agus ar chur chun cinn foghlaim 

chomhoibritheach i seomraí ranga ina lán tuarascálacha.  

I líon beag scoileanna rinne na cigirí moltaí maidir le feabhas 

a chur ar an raon cur chuige teagaisc a bhí in úsáid. Moladh 

do mhúinteoirí béim a leagan ar an mbealach a gcuireann 

siad féin an ceacht i láthair agus rannpháirtíocht ghníomhach 

na ndaltaí a éascú, seachas a bheith ag brath ar 

théacsleabhair mar phríomhfhócas teagaisc.
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• Mheas na cigirí go raibh gá le tuilleadh forbartha ar úsáid 

teicneolaíocht faisinéise agus cumarsáide (TFC) i mbeagnach 

leath de na scoileanna.

• Rinne formhór de na scoileanna measúnacht 

chaighdeánaithe sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic agus 

chomh maith leis sin bhí beartais mheasúnachta scríofa  

acu a rinne tagairt don raon cur chuige measúnachta a 

cuireadh chun cinn i gCuraclam na Bunscoile. Thug na cigirí 

faoi deara go raibh bearna suntasach ann idir na beartais 

mheasúnachta a bhí luaite agus na beartais mheasúnachta  

a bhí in úsáid sna seomraí ranga. Bhí teorainn leis an obair 

mheasúnachta a bhí á déanamh agus ar thaifid dul chun  

cinn daltaí i réimsí curaclaim seachas sa Bhéarla agus  

sa Mhatamaitic.

• Measadh go raibh an soláthar a bhí ar fáil do dhaltaí le 

riachtanais speisialta oideachais éifeachtach i bhformhór  

na scoileanna, agus moladh pleanáil cuspóireach na 

múinteoirí acmhainne agus tacaíochta. I líon beag scoileanna 

bhí gá le feabhas, agus rinne na cigirí tagairt don ghá a bhí 

ann athbhreithniú a dhéanamh ar bheartais riachtanais 

speisialta, le bheith ar aon dul le moltaí sna Treoirlínte le 

hAghaidh Tacaíochta Foghlama, agus chun tús a chur le 

difreálú cuí den churaclam agus pleanáil níos éifeachtaí do 

dhaltaí aonair.

• Cé go raibh teagasc na Gaeilge go maith i thart ar leath de 

na scoileanna, léirigh na cigirí imní mar gheall ar na leibhéil 

ísle de chumas teanga a bhaineann a lán daoine amach. 

Bhain formhór de na moltaí leis an ngá atá ann cur chuige 

cumarsáideach a ghlacadh maidir le teagasc na Gaeilge.

• Measadh go raibh teagasc agus foghlaim sna 

hAmharcealaíona go maith nó an-mhaith i bhformhór  

na scoileanna.

• I gcás teagasc an Cheoil d’aithin cigirí an gá atá ann níos  

mó deiseanna éisteachta agus freagairt don cheol a chur  

ar fáil, agus mhol siad gur cheart deis a thabhairt do dhaltaí 

uirlísí a sheinm agus ceol a chumadh.

• Ábhar imní do chigirí ab ea an easpa aird a thugtar do 

theagasc na Drámaíochta i scoileanna, cé gur tugadh faoi 

deara nach raibh tacaíocht inseirbhíse ag scoileanna sa 

réimse seo den churaclam fós.

Le linn do chigirí comhairle a chur ar bhunscoileanna maidir  

le haghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a aithníodh sa 

phróiseas Tuairisc Scoile, leag cigirí béim ar an riachtanas  

atá ann go mbeadh scoileanna iad féin páirteach i bpróiseas 

féin-athbhreithnithe agus forbartha. Sa chomhthéacs seo 

spreagadh scoileanna chun an úsáid is fearr a bhaint as 

saineolas inmheánach agus rochtain a fháil ar sheirbhísí 

tacaíochta a bhí maoinithe ag an Roinn Oideachais agus 

Eolaíochta, Clár Tacaíochta Churaclam na Bunscoile (CTCB),  

an tionscnamh Tacaíochta Pleanála Forbartha Scoile (TPFS), 

agus líonra na n-ionad oideachais san áireamh.

2.3 CIGIREACHT SCOILE AR 

LEIBHÉAL IAR-BHUNOIDEACHAIS

2.3.1 Cigireacht ábhair

Tugann cigirí iar-bhunoideachais faoi Chigireachtaí Ábhair i 

scoileanna iar-bhunoideachais sna réimsí curaclaim ina bhfuil 

eolas agus taithí speisialach acu. Déantar meastóireacht ar 

ábhair faoi na ceannteidil a bhaineann le soláthar agus tacaíocht 

na scoile uile, pleanáil agus ullmhú, teagasc agus foghlaim,  

agus measúnacht agus gnóthachtáil. Déantar cur síos ar an 

bpróiseas Treoir don Chigireacht Ábhair ag an Dara Leibhéal 

(2004). I ndiaidh na meastóireachta, ullmhaítear agus eisítear 

tuarascáil do na múinteoirí cuí agus do bhainistíocht na scoile. 

Le linn na tréimhse 2001-2004 tá ardú suntasach tagtha ar 

ghníomhaíocht mheastóireachta ar leibhéal an iar-

bhunoideachais.

Léiríonn Taispeántán 4 an fás atá tagtha ar líon na gcigireachtaí 

ábhair a rinneadh ó tugadh isteach an múnla in athuair i Meán 

Fómhair 2001. Críochnaíodh 1,184 cigireachta ábhair sa 

tréimhse.

Taispeántán 4: Líon na dtuarascálacha cigireachta ábhair  
ó Mheán Fómhair 2001 go Nollaig 2004
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Dearbhaíonn gach tuarascáil ar chigireacht ábhair  

dea-chleachtas agus déanann sé moltaí maidir le feabhas  

a dhéanamh, más gá. Áirítear iad seo a leanas ar na 

príomhthorthaí dearfacha a bhaineann le gach réimse ábhair

• Cuireadh a dóthain ama ar fáil d’ábhair i gclár ama na scoile, 

agus cuireadh acmhainní teagaisc agus foghlama cuí ar fáil. 

Bhí seomraí speisialacha le dóthain trealaimh le fáil, agus  

bhí rochtain ag múinteoirí ar threalamh agus acmhainní 

closamhairc, ábhar TFC agus ábhar clóite chun tacú lena 

gcuid oibre. I gcásanna ar leith, leithdháileadh buiséid do 

ranna ábhair chun ceannach acmhainní a éascú.

• Cuireadh raon gníomhaíochtaí ar fáil do mhic léinn a thacaigh 

go díreach leis an gcuraclam sna seomraí ranga. Chuir 

rannpháirtíocht i gcomórtais tionscadal-bhunaithe cosúil le 

Taispeántas Eolaí Óg, díospóireacht sa Ghaeilge, Béarla 

agus teangacha eile agus léiriúcháin cheolmhara agus 

dhrámatúla deiseanna ar fáil do mhic léinn scileanna a 

bhíonn á dteagasc i gcláir churaclaim a chleachtadh. Mhol 

cigirí iarrachtaí na scoileanna agus múinteoirí as ucht na taithí 

foghlama seo a chur ar fáil.

• Bhí tuiscint ag múinteoirí ar na riachtanais siollabais  

agus scrúduithe, agus bhí fianaise ann go raibh pleanáil 

ghearrthréimhseach mhaith á dhéanamh do theagasc. Bhí 

na ceachtanna a chonaic na cigirí struchtúrtha go maith agus 

oibiachtúil, agus ba léir gur bunaíodh cuspóirí foghlama cuí ón 

tús. D’ullmhaigh múinteoirí bileoga eolais, áiseanna amhairc 

agus ábhar acmhainne feiliúnach eile chun plé idir mhic léinn 

a spreagadh agus fócas a chur ar fáil do na ceachtanna.

• Go ginearálta léirigh na daltaí eolas maith ar choincheapa 

riachtanacha agus thuig siad an t-ábhar a bhí á theagasc. 

Bhí fonn orthu a bheith rannpháirteach sa rang agus an méid 

a d’fhoghlaim siad a thaispeáint. Sna scoileanna a rinneadh 

cigireacht orthu bhí sé soiléir go raibh na mic léinn ag 

déanamh dul chun cinn cuí.

• Tugadh obair bhaile go rialta a thug deis do mhic léinn na 

scileanna a bhí á dteagasc sa seomra ranga a thaispeáint.

• Bhí ceachtanna á dtabhairt i seomraí ranga a bhí bainistithe 

go maith agus bhí atmaisféar comhbhách agus tacúil le  

brath sa seomra ranga. Bhí an meas céanna le brath ar an 

idirghníomhaíocht sa seomra ranga a bhí idir an múinteoir-

mac léinn agus idir an mac léinn-múinteoir. Bhí aithne ag 

múinteoirí ar a gcuid mac léinn agus bhí suim acu sa dul 

chun cinn a bhí á dhéanamh acu, agus chruthaigh an tsuim 

a bhí ag na múinteoirí féin san ábhar a bhí á theagasc acu 

dea-atmaisféar oibre.

Chomh maith leis sin thug na cigirí faoi deara go raibh réimsí  

ar leith ann a raibh feabhas ag teastáil uathu. Seo a leanas na 

moltaí is minice a tháinig chun cinn i dtuairiscí cigireachta ábhair

• Ní mór níos mó béime a chur ar phleanáil fhadtréimhseach 

d’fhorbairt réimsí ábhair i scoileanna. Moladh do mhúinteoirí 

oibriú lena chéile mar fhoirne ábhair laistigh de scoil chun 

plean foirmiúil a fhorbairt dá n-ábhar ar bhonn téarma  

agus bliantúil.

• Léirigh tuarascálacha cigireachta i bhformhór na n-ábhar  

gur cheart do mhúinteoirí modhanna agus straitéisí teagaisc 

a athrú chun freagairt d’athruithe i ndearadh siollabais ábhar. 

Moladh do mhúinteoirí úsáid a bhaint as straitéisí foghlama 

cuí, difreálacha ina seomraí ranga go háirithe, chun tacú le 

mic léinn le cumas éagsúla. Chomh maith leis sin, moladh 

straitéisí foghlama gníomhacha a spreag rannpháirtíocht  

mac léinn chomh maith le foghlaim neamhspleách.

• Mhol cigirí gur cheart go bhfaigheadh daltaí leibhéal níos 

airde d’aiseolas úsáideach ó bhéal agus scríofa maidir leis  

an obair a dhéanann siad, sa rang, do thionscadail nó mar 

obair bhaile.

• Moladh do scoileanna níos mó úsáide a bhaint as TFC  

sna réimsí a bhain le hullmhú, cur i bhfeidhm sa seomra 

ranga, modhanna agus taighde agus gur cheart spreagadh  

a thabhairt do mhic léinn TFC a úsáid ar bhealach ciallmhar 

le linn dóibh staidéar a dhéanamh ar ábhair chuí.

• Moladh do mhúinteoirí raon níos leithne modhanna 

tacaíochta agus measúnachta a úsáid, chun freastal ar na 

mic léinn ar fad le cumas éagsúla a bhíonn le fáil i bhformhór 

na ranganna. Moladh gur cheart straitéisí a spreagann 

rannpháirtíocht níos mó ó bhéal ó na mic léinn a úsáid  

sa phróiseas measúnachta.

• Ba é an dearcadh a bhí ag cigirí teanga gur cheart níos  

mó úsáide a bhaint as modheolaíochtaí teagaisc a chuireann 

le, a dhoimhníonn agus a fhorbraíonn scileanna teanga na 

bhfoghlaimeoirí. I ranganna áirithe ní raibh an sprioctheanga 

in úsáid mar an teanga teagaisc, agus measadh go raibh 

tionchar diúltach aige seo ar an dul chun cinn a rinne na  

mic léinn.

• Léirigh tuarascálacha cigireachta ábhair go raibh teagasc 

agus foghlaim na Gaeilge ar chaighdeán maith sna 

scoileanna ar tugadh cuairt orthu. Léirigh mic léinn go raibh 

tuiscint mhaith acu ar na téacsanna a bhí á staidéar acu 

agus d’éirigh leo tuiscint a bhaint amach ar ghnéithe uile 

shiollabas na Gaeilge. Ach bhí imní ar a lán cigirí nach raibh 

an Ghaeilge in úsáid mar theanga teagaisc ina lán seomraí 

ranga, agus i gcásanna áirithe go raibh an t-ábhar á 

theagasc go hiomlán trí Bhéarla. Chomh maith leis sin, mhol 

siad gur cheart úsáid a bhaint as straitéisí measúnachta a 

spreagann rannpháirtíocht níos mó ó bhéal ó na mic léinn.
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2.3.2 Cigireacht Ábhair ar Nua-Theangacha

I dtuarascáil ilchodach, Cigireacht ar Nuatheangacha: Tuairimí 

agus Saincheisteanna, a foilsíodh in 2004, léiríodh na torthaí  

a fuarthas, bunaithe ar chigireachtaí ábhair maidir le teagasc 

agus foghlaim sa Fhraincis, sa Ghearmáinis, san Iodáilis agus  

sa Spáinnis i 45 scoil iar-bhunoideachais. Léirigh an tuarascáil 

go bhfuil beagnach gach mac léinn iar-bhunoideachais sna 

scoileanna roghnaithe ag déanamh staidéar ar theanga Eorpach 

amháin ar a laghad. Ina lán cásanna bhí rogha teangacha ag na 

mic léinn. I scoileanna áirithe, bhí rochtain teoranta ag mic léinn 

le riachtanais speisialta oideachais ar nuatheanga, agus thug an 

tuarascáil aghaidh ar an tsaincheist seo ina cuid moltaí.

• Léirigh an tuarascáil ilchodach gur baineadh an-úsáid as an 

sprioctheanga do bhainistíocht sa seomra ranga, reáchtáil 

ceachtanna agus cumarsáid trasghníomhach sa seomra 

ranga. Ach moladh go láidir freisin go raibh scóip leathan  

ann maidir le forbairt sa réimse seo.

Léiríonn Taispeántán 5 líon na gcigireachtaí ábhair a rinneadh i ngach réimse ábhair do na blianta 2001-2004.

Taispeántán 5: Cigireachtaí ábhair iar-bhunscoileanna, Eanáir 2001 go Nollaig 2004

Ábhar
Líon na  

gcigireachtaí ábhair
Ábhar

Líon na  
gcigireachtaí ábhair

Béarla  99 Ceol  30

Gaeilge  147 Corpoideachas  121

Matamaitic  27 Treoirghairm  103

Stair  100
Ealaín, Ceardaíocht  

agus Dearadh
 37

Tíreolaíocht  85
Staidéar Foirgníochta agus 

Teicneolaíocht Ábhair 
(Adhmad)

 22

Fraincis  99
Innealtóireacht agus 

Miotalóireacht
 36

Gearmáinis  23 Teicneolaíocht  5

Iodáilis  8
Líníocht Theicniúil  

agus Grafaic
 8

Spáinnis  6
Oideachas Sóisialta,  

Pearsanta agus Sláinte
 9

Eolaíocht (Eolaíocht an Teastais 
Shóisearaigh, Fisic na 

hArdteistiméireachta, Ceimic  
agus Bitheolaíocht, agus  
Eolaíocht Talmhaíochta)

 158
Oideachas Sibhialta,  

Sóisialta agus Polaitíochta
 6

Eacnamaíocht Bhaile  20 Laidin  3

Gnó (Staidéar Gnó an Teastais 
Shóisearaigh agus Gnó, 

Eacnamaíocht agus Cuntasaíocht 
na hArdteistiméireachta)

 30 Na Clasaicí  2

Fo-iomlán  802 Fo-iomlán  382

Iomlán  1,184
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• Leag na cigirí béim ar an tábhacht a bhaineann le húsáid  

na sprioctheanga maidir le sealbhú foclóra agus scileanna 

teanga na mac léinn.

• Thug na cigirí faoi deara go raibh gá le raon níos leithne 

mhodheolaíochtaí teagaisc chun rannpháirtíocht feabhsaithe 

ó bhéal na mac léinn a spreagadh.

Dúshlán tábhachtach d’oideachas teanga, go háirithe maidir le 

cleachtas sa seomra ranga, ab ea an gá atá ann bealaí a fháil 

chun níos mó béime a leagan ar líofacht bhéil agus measúnacht 

fhoirmiúil ar líofacht bhéil trí scolaíocht iar-bhunoideachais.

Léiríonn Taispeántán 6 líon na gcigireachtaí a rinneadh i ngach 

catagóir de ghníomhaíocht cigireachta, seachas cigireacht 

ábhair don tréimhse 2001-2004.

Taispeántán 6: Gníomhaíocht cigireachta ar leibhéal  
iar-bhunoideachais seachas cigireacht ábhair, 2001-2004

Meastóireacht Líon

Clár Scoile an  
Teastais Shóisearaigh

 61

Meastóireacht  
ar an Scoil Uile

 12

Clár don Idirbhliain  21

Soláthar do 
neamhnáisiúnaigh

 3

Suirbhé ar sholáthar 
oideachais don  

Lucht Siúil
 6

Eile  2

Iomlán  105

2.3.3 Meastóireacht ar sholáthar 
gairmthreorach i scoileanna

Ó 2001 i leith, tá 103 meastóireacht déanta ag cigirí 

gairmthreorach agus comhairleacha ar sholáthar  

gairmthreorach agus próisis i scoileanna iar-bhunoideachais 

agus ionaid oideachais. Go ginearálta, seo a leanas an  

faisnéis a fuair na cigirí

• comhairleoirí cáilithe a chur gairmthreoir ar fáil i bhformhór  

na scoileanna

• de réir a chéile bhí baint níos mó ag tuismitheoirí leis an 

bpróiseas gairmthreorach agus sna cinntí a bhain le 

gairmbheatha a leanaí

• bhí éifeachtaí thar a bheith dearfach ag an Tionscnamh  

um Fheabhsú Gairmthreorach (TFG) ar sholáthar oideachais 

in 2001 agus leathnaíodh é i Meán Fómhair 2004

• tá leabharlanna maidir le gairmbheatha bunaithe agus á 

gcothabháil ag líon áirithe scoileanna, cuid acu a thugann 

rochtain ar chláir ríomhaireachta nó láithreáin ghréasáin a 

bhaineann le cáilíochtaí nó treoir do mhic léinn

• tá cláir forbartha ag líon mór scoileanna maidir le freastal  

ar an athrú rathúil ón mbunscoil do mhic léinn atá ag dul 

isteach sa chéad bhliain.

Seo a leanas roinnt imní a aithníodh

• ní raibh gach scoil ag úsáid an leithdháileadh do 

ghairmthreoir agus comhairleoireacht ón Roinn chun 

gairmthreoir a chur ar fáil

• ní raibh plean gairmthreorach scríofa forbartha ach  

ag fíorbheagán de na scoileanna ar tugadh cuairt orthu

• ní raibh cothromaíocht ann idir soláthar gairmthreorach  

idir an tsraith shóisearach agus an tsraith shinsearach; agus 

imní ar leith atá anseo i gcás mac léinn a bhfuil an baol ann 

go bhfágfaidís an scoil go luath agus gan teacht a bheith acu 

ar an ngairmthreoir chuí

• ní raibh deifir ar bith ar scoileanna nasc a chruthú eatarthu 

féin agus na pobail a bhfuil siad ann; tá múnlaí de dhea-

chleachtas á bhforbairt ag líon áirithe scoileanna TFG, agus 

tá spreagadh tugtha ag na cigirí do na scoileanna ar fad na 

múnlaí seo a iniúchadh agus a chur i bhfeidhm mar is cuí.

D’oibrigh na cigirí i gcomhar leis an Ionad Náisiúnta do Threoir 

san Oideachas maidir leis an doiciméad Planning the School 

Guidance Programme a dhréachtú, doiciméad a eisíodh do 

scoileanna in 2003. Chomh maith leis sin chabhraigh na  

Cigirí maidir le hoiliúint inseirbhíse gaolmhar a chur ar fáil  

do na comhairleoirí gairmthreoracha. Ina theannta sin d’eisigh 

an Chigireacht dréachtdoiciméad comhairliúcháin in 2003, 

Guidelines for Post-primary Schools on the Implications of 

Section 9 (c) of the Education Act (1998), a bhaineann le 

rochtain chuí na mac léinn ar ghairmthreoir. Scaipeadh é  

seo freisin ar na comhpháirtithe oideachais chun é a phlé.

Chomh maith leis sin bhí an Chigireacht gníomhach maidir  

le tacú le hearnáil an bhreisoideachais agus na cuspóirí a 

bhaineann le foghlaim ar feadh an tsaoil agus gairmthreoir  

ar feadh an tsaoil. Go dtí seo tá meastóireacht déanta aige  

ar 10 n-ionad den 24 ionad don Tionscnamh um Threoir 

Aosoideachais (TTAO) agus tá comhairle tugtha maidir le forbairt 

dea-chleachtais chun an tionscnamh seo a shruthlíniú in 2006.
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2.4 MEASTÓIREACHT AR AN 

SCOIL U ILE – BUNSCOILEANNA 

AGUS SCOILEANNA  

IAR-BHUNOIDEACHAIS

Múnla de mheastóireacht sheachtrach do bhunscoileanna  

agus scoileanna iar-bhunoideachais é meastóireacht ar an  

scoil uile (MSU) a tugadh isteach go foirmiúil sa chóras le  

linn na scoilbhliana 2003/2004. Moladh é ar dtús ag seimineáir 

chomhairleach a bhí á reáchtáil ag an gCigireacht in 1996, agus 

tá forbairt agus teorannú déanta ar chur chuige MSU ón am sin  

i leith, mar thoradh ar chomhairliúchán le raon comhpháirtithe 

oideachais. Rinneadh tionscadal píolótach bunaithe ar shampla 

de bhunscoileanna agus scoileanna iar-bhunoideachais sa 

bhliain 1998/1999. Rinneadh go leor oibre ar an gcreat critéar 

meastóireachta do MSU, agus ag an deireadh foilsíodh Ag 

Breathnú ar an Scoil Againne in 2003, treoirlínte maidir le 

féinmheastóireacht scoile do bhunscoileanna agus scoileanna 

iar-bhunoideachais.

Ón gcéad lá riamh, caitheadh le MSU mar shásra 

meastóireachta a chabhródh le gníomhaíocht feabhsacháin atá 

leanúnach agus inmheánach i scoileanna. Tá sé deartha chun

• rannpháirtíocht iomlán phobal na scoile trí chéile a éascú  

sa phróiseas meastóireachta

• cabhrú le forbairt scoile trí dhea-chleachtas i scoileanna  

a dhearbhú agus trí chomhairle agus tacaíocht a chur fáil 

chun cabhrú le forbairt scoileanna

• freagracht scoile agus córais a chinntiú trí shonraí 

oibiachtúla, ar féidir brath orthu agus atá ar ardchaighdeán  

a sholáthar maidir le feidhmíocht na scoileanna aonair agus 

an chórais trí chéile

• cur ar chumas múinteoirí agus scoileanna na critéir 

mheastóireachta a úsáid d’fhéin-athbhreithniú agus  

feabhas scoile

• cur le feabhas a chur ar an gcóras trí fhaisnéis a chur ar fáil  

a chuirfidh leis an bplé agus forbairt beartais oideachais.

Tá MSU deartha chun meastóireacht níos doimhne agus níos 

fairsinge ná na múnlaí cigireachta a bhí ann roimhe seo a éascú, 

maidir le meastóireacht scoileanna. Déanann an próiseas MSU 

meastóireacht ar scoileanna faoi na ceannteidil seo a leanas: 

bainistíocht, pleanáil, soláthar curaclaim, foghlaim agus teagasc, 

agus tacaíocht do dhaltaí.

I rith na meastóireachta díríonn an fhoireann cigireachta go 

háirithe ar athbhreithniú na scoile féin agus ar obair forbartha, 

agus chomh maith leis sin teastaíonn ó na cigirí dea-chleachtas 

agus gnóthachtáil a aithint agus a dhearbhú. Le linn do chigirí 

cuairt a thabhairt ar scoileanna agus seomraí ranga breathnaíonn 

siad ar theagasc agus foghlaim, déanann siad idirghníomhaíocht 

le daltaí, bíonn plé acu le múinteoirí, agus scrúdaíonn siad 

doiciméid phleanála. Bailítear faisnéis ó raon foinsí laistigh de 

scoil chun a chinntiú go bhfuil na breithiúnais a dhéanann na 

cigirí bailí, iontaofa agus comhsheasmhach. Casann na cigirí  

le boird bhainistíochta agus oifigigh de chuid chumann na 

dtuismitheoirí nó comhairle na dtuismitheoirí, áit a bhfuil a 

leithéid de chomhlacht bunaithe ar aon dul leis an Acht 

Oideachais (1998).

Tar éis na meastóireachta ullmhaítear dréacht-thuarascáil,  

ina n-aithnítear láidreachtaí na scoile agus ina ndéantar moltaí 

soiléire maidir le tuilleadh forbartha ar sholáthar oideachais  

sa scoil. Cuireann cruinnithe i ndiaidh na meastóireachta  

leis an bpríomhoide agus an fhoireann agus leis an mbord 

bainistíochta, deis ar fáil níos mó plé a dhéanamh maidir  

le torthaí na meastóireachta agus moltaí na gcigirí. Tar éis 

fíorúchán faoin ábhar firiciúil leis an bpríomhoide, éisítear 

tuarascáil MSU chuig an scoil.

Taispeántán 7: Líon na dtuarascálacha ar mheastóireachtaí 

ar an scoil uile, 2004

Tuarascálacha MSU, 2004

Bunscoileanna 53

Scoileanna Iar-
Bhunoideachais

12

Iomlán 65

2.5 GNÍOMHAÍOCHT 

MHEASTÓIREACHTA 

PRÍOMHSHRUTHA EILE

2.5.1 Cigireachtaí ar choláistí Gaeilge

Cuireann coláistí samhraidh Gaeilge go mór le sealbhú na 

ndaoine óga ar an nGaeilge, ag cur deis ar fáil dóibh an teanga 

a fhoghlaim agus a úsáid i suíomh réalaíoch. Freastalaíonn níos 

mó ná 20,000 dalta ar choláistí Gaeilge gach bliain. Bíonn 

formhór na gcúrsaí á reáchtáil i Meitheamh, Iúil nó Lúnasa le líon 

beag cúrsaí ar siúl faoin gCáisc agus i Meán Fómhair. Freastalaíonn 

múinteoirí bunscoile fochéime agus múinteoirí atá ag traenáil i 

mbun an chúrsa iarchéime a dhéanamh, ar chúrsa ceadaithe trí 

seachtaine i gceantar Gaeltachta mar chuid dá n-oiliúint.

Tugann an Chigireacht faoi chigireachtaí ar na coláistí Gaeilge 

mar chuid de chlár cigireachta bliantúil a chinntíonn freagracht 

agus cur le feabhas ar an tseirbhís. Léiríonn Taispeántán 8 an 

treocht i líon na gcúrsaí a chuirtear ar fáil, líon na ndaltaí atá ag 

freastal orthu le blianta beaga anuas, agus líon na gcigireachtaí 

a rinneadh sna coláistí gach bliain ó 2001 go 2004.
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Eisítear na tuarascálacha cigireachta ar bhainistíocht gach 

coláiste agus áiríonn siad moltaí maidir le tuilleadh forbairt a 

dhéanamh. Sa tréimhse 2001-2004 bhí na torthaí go ginearálta 

go maith maidir le tiomantas na foirne, eagrú na ranganna 

foirmiúla, agus feiliúnacht na cóiríochta do ghníomhaíochtaí 

laethúla. Ar na réimsí is mó a bhí luaite d’fhorbairt bhí

• úsáid a bhaint as cur chuige measúnachta chun feabhas  

a chur ar riachtanais foghlama na rannpháirtithe agus chun 

soláthar pleanála agus cláir a chur chun cinn ar bhealach 

níos cuimsithí

• an gá atá ann go mbeadh raon níos leithne modheolaíochtaí 

teagaisc ann chun forbairt scileanna cumarsáideacha a chur 

chun cinn

• an gá atá ann go mbeadh raon níos mó áiseanna teagaisc  

ar fáil, cosúil le hábhair léiriúcháin, TFC, fístéipeanna agus 

clostéipeanna de chainteoirí dúchasacha.

I dteannta na dtuarascálacha ar chúrsaí ar leith a cuireadh ar fáil 

do bhainistíochtaí coláistí cuireann an Chigireacht tuarascálacha 

ilchodacha ar fáil ar ghnéithe roghnaithe de sholáthar i raon 

cúrsaí agus coláistí. Cuireann na tuarascálacha téamacha seo 

faisnéis ar fáil maidir le déanamh beartais, chomh maith le deis  

a chur ar fáil chun béim a leagan ar na saincheisteanna 

tábhachtacha a bhaineann le forbairt.

2.5.2 Cigireacht ar mhúinteoirí nach bhfuil  
ag teagasc go sásúil

Ar leibhéal na bunscoile, tá riail 161 (6) de na Rialacha do 

Scoileanna Náisiúnta togartha áit a n-aithnítear lochtanna dáiríre 

in obair mhúinteora mar thoradh ar chuairt chigireachta ar scoil. 

Faoi nós imeachta riail 161 (6), déanann cigire meastóireacht ar 

obair mhúinteora cúpla uair agus cuireann sé/sí comhairle ar fáil 

maidir le feabhasacháin shonracha atá riachtanach. Cuireann an 

nós imeachta am agus deis ar fáil don mhúinteoir, comhairle 

shonrach ón gcigire san áireamh, chun feidhmíocht a fheabhsú; 

ach ní mór aghaidh a thabhairt ar na laigí a aithníodh laistigh 

d’fhráma ama socraithe. I gcás múinteoir ar bith a aithníodh go 

raibh a obair míshásúil d’fhéadfaí an t-aitheantas atá acu chun 

teagasc a bhaint díobh. Tá foráil i Riail 162 de Rialacha do 

Scoileanna Náisiúnta do phróiseas achomhairc áit a mheastar 

go bhfuil obair múinteoireachta míshásúil faoi nós imeachta riail 

161 (6).

Le linn na tréimhse 2001-2004 rinneadh cigireacht ar bheirt 

mhúinteoir déag de réir nósanna imeachta riail 161 (6). 

Tarraingíodh siar aitheantas múinteoir amháin le bheith ag 

teagasc, agus i gcás eile tá an cás anois ag an gcéim tar éis an 

achomhairc. Tá dhá chás eile ag céimeanna éagsúla den nós 

imeachta, agus aimsíodh go raibh obair cúigear múinteoirí sásúil 

le linn an phróisis. D’éirigh triúr múinteoirí as an obair go luath 

mar gheall ar mhí-chumas.

I gcás múinteoirí atá fostaithe i scoileanna faoi choistí 

gairmoideachais, tá na nósanna imeachta a bhaineann le 

cigireacht a dhéanamh ar mhúinteoirí aonair leagtha amach i 

gCiorclán na Roinne 43/85. Rinneadh cigireacht ar chúigear 

múinteoirí de réir an nós imeachta seo sa tréimhse 2001-2004. 

D’éirigh beirt mhúinteoirí as an obair go luath, measadh go raibh 

obair beirt mhúinteoirí sásúil, agus tá cás amháin fós ar siúl.

2.6 MEASÚNACHT AR OIDEACHAS 

IN ÁITEANNA SEACHAS  

I  SCOILEANNA AITHEANTA

Léiríonn na Treoirlínte Maidir le Measúnacht Oideachais in 

Áiteanna Seachas Scoileanna Aitheanta, a foilsíodh i Meán 

Fómhair 2003, athrú tábhachtach sa mheasúnacht a dhéantar 

ar oideachas sa bhaile agus oideachas i scoileanna 

príobháideacha. Grúpa oibre a bhaineann leis an gCigireacht a 

chuir na treoirlínte ar fáil, agus comhlíonann na treoirlínte 

riachtanas a bhaineann le halt 16 den Acht Oideachais (Leas) 

(2000). Cuireann na treoirlínte cúnamh sonrach ar fáil don Bhord 

Náisiúnta Leasa Oideachais (BNLO) i measúnacht ar oideachas 

in áiteanna seachas scoileanna aitheanta.

Taispeántán 8: Líon na gcúrsaí Gaeilge a rinneadh meastóireacht agus tuairisciú orthu, 2001-2004

2001 2002 2003 2004

Líon na gcoláistí 61 61 59 59

Líon na gcúrsaí 170 177 183 185

Líon na ndaltaí a d’fhreastail 22,993 25,779 24,854 24,238

Líon na gcúrsaí a rinneadh 
meastóireacht agus tuairisciú 

orthu, 2001-2004
153 74 91 85
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Ní mór do thuismitheoirí a roghnaíonn oideachas a chur ar 

leanbh sa bhaile nó i scoil phríobháideach iarratas a chur isteach 

chuig an BNLO ionas go mbeidh an leanbh cláraithe mar leanbh 

atá ag fáil oideachais in áit eile seachas i scoil. Ciallaíonn sé seo 

gur gá do dhuine údáraithe measúnacht a dhéanamh ionas go 

mbeidh an bord sásta go bhfuil gach leanbh ag fáil íosmhéid 

bunoideachais ar a laghad. Cuireann treoirlínte na Cigireachta 

síos ar an gcúlra dlíthiúil a bhaineann leis an bpróiseas 

measúnachta, ag cur Bunreacht na hÉireann san áireamh, 

forálacha an Achta Oideachais (Leas) (2000), breithiúnas cúirte, 

agus gnéithe eile.

Cuireann na treoirlínte sainmhíniú oibre “oideachas íosta áirithe 

bunoideachais” ar fáil, agus is treoracha atá ann maidir leis an 

mbealach ar féidir measúnacht a dhéanamh ar rudaí, ag cur 

nádúr soláthair oideachais sa bhaile agus i suímh eile san 

áireamh. Tá sceidil chun cabhrú le measúnacht san áireamh  

sna treoirlínte. I bhfómhar na bliana 2003, dhear agus chuir  

cigirí clár oiliúna ar fáil d’fhoireann an BNLO a bhí páirteach  

i gcur i bhfeidhm na nósanna imeachta measúnachta. Ar  

aon dul le forálacha an Achta Oideachais (Leas), tá líon  

áirithe measúnachtaí déanta ag cigirí ar son an BNLO.

2.7 TUAIRISCIÚ DO SCOILEANNA 

AGUS DON CHÓRAS

2.7.1 Aiseolas agus tuairisciú do mhúinteoirí 
agus scoileanna

Leanann na cineálacha cigireachta a bhfuil cur síos orthu sa 

chaibidil seo formáidí sonraithe agus baineann siad le soláthar 

aiseolais ó bhéal agus scríofa a thugann na cigirí. D’fhéadfadh 

go mbeadh aiseolas á fháil ag múinteoirí aonair i gcomhthéacs 

gníomhaíochta cigireachta ar leith a dhéantar agus cuirtear 

tuairiscí aonair ar fáil faoi mhúinteoirí ar promhadh ar leibhéal  

na bunscoile. Cé nach bhfuil próiseas an MSU agus próisis 

cigireachta ábhair deartha chun tuairisciú go díreach ar obair 

múinteoirí ar leith, tá foráil ann do dheiseanna aiseolais chuí do 

mhúinteoirí maidir leis an obair ghairmiúil a dhéanann siad féin. 

Chomh maith leis sin tá tábhacht ag baint le haiseolas 

éifeachtach a chur ar fáil don phríomhoide scoile, baill foirne le 

freagrachtaí bainistíochta scoile agus baill de bhord bainistíochta 

na scoile maidir le heagraíocht agus bainistíocht na scoile, chun 

feabhas a chur ar an scoil. Áit ar féidir, cuireann na cigirí a moltaí 

in iúl d’athbhreithniú inmheánach na scoile agus córais 

phleanála agus do thionscnaimh reatha na scoile.

2.7.2 Tuairisciú ilchodach don chóras

Chomh maith le tuairisciú go díreach do mhúinteoirí agus 

scoileanna cuireann an Chigireacht feabhas sa chóras oideachais 

agus forbairt beartais oideachais chun cinn trí thuarascálacha 

substaintiúla a chuireann torthaí a gníomhaíocht mheastóireachta 

in iúl do lucht déanta beartais, comhpháirtithe oideachais agus 

an pobal i gcoitinne. Tá próisis forbartha freisin ina gcuireann an 

Chigireacht tuarascálacha ilchodacha ar fáil a chuireann anailís 

ar fáil de thorthaí na meastóireachta i dtuairiscí a eisíodh chuig 

scoileanna. Rinneadh tagairt do dhá shampla de thuarascálacha 

ilchodacha sa chaibidil seo. Is iad sin Leathchéad Tuairisc 

Scoile: A Bhfuil le Rá ag Cigirí (2002) agus Cigireacht ar 

Nuatheangacha: Tuairimí agus Saincheisteanna (2004).

Aithníonn tuarascálacha ilchodacha treochtaí náisiúnta maidir  

le caighdeán soláthair oideachais sna scoileanna. Is féidir leis 

seo a bheith ina chabhair chun freagracht sa chóras a chur 

chun cinn níos mó agus chun tacú le déanamh cinntí maidir  

le beartas oideachais.
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3 MEASTÓIREACHTAÍ TÉAMACHA, ATHBHREITHNITHE, 

AGUS SU IRBHÉANNA AR GHNÓTHACHTÁIL DALTAÍ

Tugann an Chigireacht faoi líon áirithe de thionscadail 

mhéastóireachta téamacha sonracha gach bliain a dhéanann 

iniúchadh ar chaighdeán clár oideachais nó seirbhísí oideachais 

áirithe i roinnt scoileanna. Baineann na meastóireachtaí 

téamacha le raon leathan de mhodheolaíochtaí taighde, 

breathnú pearsanta ar theagasc agus foghlaim, anailís ar 

dhoiciméid agus samplaí oibre, agus úsáid a bhaint as agallaimh 

struchtúrtha, seimineáir dhírithe, agus ceistneoirí san áireamh.

Sásra straitéiseach tábhachtach is ea na meastóireachtaí 

téamacha sa chlár cigireachta anois, mar gur féidir an cur 

chuige a athrú ionas go mbeidh sé feiliúnach do réimsí  

difriúla fiosrúcháin, nó curtha in oiriúint chun freastal ar nádúr 

agus scóip téama ar leith atá faoi athbhreithniú. I ndiaidh 

meastóireachta ar théamaí, ullmhaítear tuarascáil a leagann 

amach treochtaí agus moltaí suntasacha maidir le feabhas  

a chur ar sheirbhísí agus forbairt beartais.

3.1 LITEARTHACHT AGUS 

U IMHEARTHACHT I SCOILEANNA 

ATÁ AINMNITHE MAR 

SCOILEANNA ATÁ FAOI 

MHÍBHUNTÁISTE

Sa bhliain 2004 rinne an Chigireacht meastóireacht dírithe  

ar sholáthar oideachais sna réimsí a bhaineann le forbairt 

litearthachta agus uimhearthachta i roinnt bunscoileanna a bhí 

ainmnithe mar scoileanna a bhí faoi mhíbhuntáiste. Roghnaíodh 

dhá bhunscoil déag le meastóireacht a dhéanamh orthu as  

na cinn atá ag freastal ar réigiúin atá faoi mhíbhuntáiste. Sa 

mheastóireacht seo rinne na cigirí anailís ar an bhfaisnéis a chur 

scoileanna ar fáil, agallaimh struchtúrtha le pearsanra scoile, 

athbhreithniú ar bheartais scoile agus doiciméid phleanála,  

agus meastóireacht dírithe ar theagasc agus foghlaim.

Léirigh an tuarascáil ar an meastóireacht, dar teidil Litearthacht 

agus Uimhearthacht i Scoileanna faoi Mhíbhuntáiste: Dúshláin 

do Mhúinteoirí agus d’Fhoghlaimeoirí, go raibh dúshláin ar leith 

ag múinteoirí sna scoileanna roghnaithe maidir le scileanna 

litearthachta agus uimhearthachta daltaí a fhorbairt, agus go 

raibh céatadán sách mór de dhaltaí a raibh deacrachtaí 

suntasacha acu sa dá réimse foghlama. Tugadh faoi deara go 

raibh go leor múinteoirí ag teacht agus ag imeacht ó scoileanna 

áirithe, agus chomh maith leis sin tugadh faoi deara go raibh líon 

mór múinteoirí nua-cháilithe sna scoileanna, múinteoirí nach 

raibh taithí acu ar dhaltaí le deacrachtaí litearthachta agus 

uimhearthachta a theagasc.

Leag an tuarascáil béim agus dhearbhaigh sé an t-iliomad 

láidreachtaí a bhain le hobair na scoileanna a bhí páirteach lena 

n-áirítear, tiomantas na múinteoirí agus na bpríomhoidí maidir  

le timpeallacht scoile thacúil a chur ar fáil do dhaltaí, cur chuige 

éifeachtach maidir le cúrsaí smachta, suim maidir le forbairt 

iomlánaíoch na ndaltaí, agus tionscnaimh ar leith dírithe ar 

rannpháirtíocht éifeachtach idir tuismitheoirí agus an scoil a chur 

chun cinn. Chomh maith leis sin, bhí sraith moltaí sa tuarascáil  

a bhain leis na scoileanna ar fad a bhféadfadh míbhuntáiste bac 

a chur ar dhul chun cinn na ndaltaí; agus áirítear na rudaí seo  

a leanas ar na míbhuntáistí a d’fhéadfadh a bheith ann

• ba cheart tús áite a thabhairt do thinreamh scoile, mar go 

bhfuil neamhláithreachas mar bhac ollmhór ar fhoghlaim 

agus rochtain ar an gcuraclam. Is féidir le scoileanna aghaidh 

a thabhairt ar seo go héifeachtach i gcomhar le tuismitheoirí, 

comhordaitheoirí caidrimh um baile um scoil um 

chomhphobal (CBSC) agus oifigigh ón mBord Náisiúnta 

Leasa Oideachais (BNLO)

• ba cheart do gach scoil clár teagaisc shoiléir a chur le chéile, 

le béim ar fhorbairt scileanna agus ar bhuanú foghlaim na 

ndaltaí sa litearthacht agus san uimhearthacht. Ba cheart  

do scoileanna monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtúlacht 

clár a chuirtear i bhfeidhm sna seomraí ranga agus próiseas 

pleanála gníomhach a fhorbairt chun déileáil le laigí ar bith  

sa soláthar
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• ar leibhéal na scoile uile, ba cheart teicnící measúnachta 

éifeachtacha a fhorbairt, a aithníonn sainriachtanais na 

ndaltaí agus a chuireann fáisnéis ar fáil d’ábhar agus 

modheolaíochtaí teagaisc an chláir litearthachta agus 

uimhearthachta

• ní mór do mhúinteoirí an curaclam a chur in oiriúint do 

leibhéil éagsúla cumais; moladh go bhforbrófaí beartais 

éifeachtacha maidir le difréalú curaclaim ar leibhéal na scoile 

uile, agus cuireadh béim ar an ngá níos mó comhoibrithe a 

bheith idir múinteoirí ranga agus múinteoirí tacaíochta 

foghlama nó múinteoirí acmhainne

• ba cheart do bheartais a bhaineann le hoideachas múinteoirí 

agus forbairt ghairmiúil leanúnach béim a chur ar acmhainn 

príomhoidí scoile agus baill d’fhoirne bainistíochta scoile a 

mhéadú, chun feabhas a chur chun cinn agus monatóireacht 

a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an chláir sa litearthacht agus 

san uimhearthacht.

3.2 MEASTÓIREACHT AR CHUR  

I BHFEIDHM CHURACLAM  

NA BUNSCOILE

I Meán Fómhair na bliana 1999 a seoladh Curaclam na 

Bunscoile agus tá sé á chur i bhfeidhm céim ar chéim faoi Chlár 

Tacaíochta Churaclam na Bunscoile (CTCB). Ciallaíonn sé seo 

go mbíonn tacaíocht forbartha ghairmiúil inseirbhíse ar fáil do 

mhúinteoirí agus soláthar ar fud an chórais do laethanta pleanála 

rialta scoil-bhunaithe sna bunscoileanna ar fad. Go dtí seo, tá 

tacaíocht inseirbhíse faighte ag múinteoirí sa Bhéarla, sna 

hAmharcealaíona, sa Mhatamaitic, sa Ghaeilge, in Oideachas 

Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS), agus san Eolaíocht. 

Déileálann tacaíocht CTCB le Ceol agus Corpoideachas le linn 

na tréimhse 2004-2005.

Taispeántán 9: Struchtúr Churaclam na Bunscoile (1999)

Teanga

Gaeilge Béarla

Matamaitic

Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta

Stair Tíreolaíocht Eolaíocht

Oideachas Ealaíon

Amharcealaíona Ceol Drámaíocht

Corpoideachas

Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte

Oideachas Reiligiúnach

Sa scoilbhliain 2003/2004 thug an Chigireacht faoi 

mheastóireacht ar chur i bhfeidhm an churaclaim sa Bhéarla, 

sna hAmharcealaíona agus sa Mhatamaitic in 86 bunscoil.  

Ba é cuspóir na meastóireachta láidreachtaí agus dúshláin  

i gcur i bhfeidhm an churaclaim a aithint, do mhúinteoirí mar  

aon le pobail scoile, agus moltaí a dhéanamh maidir leis an  

gcur chuige amach anseo. San áireamh sa mheastóireacht  

bhí breathnóireacht scoil-bhunaithe ar theagasc agus foghlaim, 

agallaimh le príomhoidí agus múinteoirí, agus athbhreithniú ar 

chláir phleanála scoile agus churaclaim.

Leag tuarascáil dar teideal, Meastóireacht ar Fheidhmiú 

Curaclaim i mBunscoileanna: Béarla, Matamaitic agus 

Amharcealaíona, amach na torthaí agus moltaí. Léirigh torthaí 

ginearálta na meastóireachta ar chur i bhfeidhm an churaclaim 

na rudaí seo a leanas

• go raibh formhór na múinteoirí ag cur gnéithe de gach 

réimse curaclaim i bhfeidhm go héifeachtach, agus go raibh 

a lán múinteoirí ag baint úsáid mhaith as teagaisc agus béim 

riachtanach ar an gcuraclam le linn dóibh bheith ag teagasc. 

Tugadh seans do dhaltaí bheith gníomhach, agus foghlaim 

go gníomhach, agus d’úsáid múinteoirí raon leathan ábhar 

agus acmhainní chun cabhrú leis an teagasc agus leis an 

bhfoghlaim

• cé go raibh aghaidh tugtha ag scoileanna ar an tsaincheist  

a bhain le pleanáil, bhí difríocht mhór le sonrú idir 

éifeachtúlacht na bpleananna scoile. Áit a raibh pleananna 

éifeachtacha deartha bhí fianaise ann go raibh cur chuige 

comhoibritheach maidir le pleanáil agus bhí béim ar chláir 

churaclaim chuí a fhorbairt a bhain le comhthéacs áirithe 

scoileanna ar leith agus riachtanais daltaí

• aithníodh gur gá aird ar leith a thabhairt ar bheartas agus 

cleachtas measúnachta sa trí réimse ábhar agus feabhas  

a chur orthu. Is beag scoil a raibh pleananna measúnachta 

don scoile uile forbartha acu, agus níor baineadh úsáid as 

faisnéis mheasúnachta go ginearálta chun faisnéis a chur  

ar fáil maidir le teagasc agus foghlaim

• de bharr an iomarca béime ar théacsleabhair mar an 

phríomháis teagaisc, bhí cuid den teagasc a chonaic cigirí 

oide-lárnach, agus bhí na tascanna foghlama a tugadh do 

dhaltaí mí-éifeachtach agus athchleachtach

• bhí scóip suntasach ann maidir le forbairt a dhéanamh ar 

úsáid teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun 

tacú le teagasc agus foghlaim sa trí réimse churaclaim a 

rinneadh athbhreithniú orthu.
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Rinne an tuarascáil líon moltaí a bhí ábhartha don trí réimse 

churaclaim. Moladh na rudaí seo a leanas

• gur cheart go mbeadh saineolas ag múinteoirí ar chuspóirí 

ábhair i réimsí curaclaim agus go bhforbródh siad saineolas 

ar modheolaíochtaí feiliúnacha teagaisc

• gur cheart do scoileanna a bheith páirteach go córasach  

in athbhreithniú curaclaim agus pleanáil a dhéanamh le 

haghaidh forbartha agus feabhsúcháin. Ba chóir aghaidh  

a thabhairt ar laige ar bith a aithnítear sa soláthar, agus ba 

chóir cultúr maidir le forbairt leanúnach ghairmiúil a chur 

chun cinn i ngach scoil

• gur cheart tacaíochtaí a chur ar fáil do scoileanna chun 

cabhrú leo beartas agus cleachtas a fhorbairt a thuilleadh  

i réimse na measúnachta.

I gcás cur i bhfeidhm churaclam an Bhéarla go sonrach,  

moladh na rudaí seo a leanas

• chruthaigh struchtúr churaclam an Bhéarla deacrachtaí  

do go leor múinteoirí, agus aimsíodh gur phleanáil formhór 

na múinteoirí faoi na ceannteidil snáithaonaid de labhairt, 

léitheoireacht agus scríbhneoireacht, seachas de réir na 

ceithre snáithe de Receptiveness to language, Competence 

and confidence in using language, Developing cognitive 

abilities through language, agus Emotional and imaginative 

development through language

• ba chóir do scoileanna agus na seirbhísí tacaíochta díriú  

ar chabhrú le múinteoirí an tuiscint atá acu féin ar theagasc 

léitheoireachta a fhorbairt

• ba cheart cur leis an tuiscint atá ag múinteoirí ar an 

bpróiseas scríbhneoireachta, agus ba cheart do scoileanna 

agus seirbhísí tacaíochta cur le cur chuige maidir le 

scríbhneoireacht cosúil le scríbhneoireacht i gcomhpháirt, 

scríbhneoireacht eiseamláirithe agus comhdháil.

Maidir le cur i bhfeidhm an churaclaim Matamaitice moladh  

gur cheart na rudaí seo a leanas a dhéanamh

• ba cheart tús áite a thabhairt d’fhorbairt straitéisí 

meastacháin sa chlár Matamaitice

• ba cheart níos mó béime a leagan ar an snáith den 

churaclam a bhaineann le Sonraí. Ba cheart cabhair a chur 

ar fáil do mhúinteoirí comhthéacsanna a bhfuil brí ag baint 

leo a chruthú inar féidir le daltaí scileanna a fhorbairt maidir  

le bailiú sonraí, anailís ar shonraí, agus graif a chruthú agus  

a léamh

• ba cheart timpeallachtaí lán le matamaitic agus modhanna 

gníomhacha comhoibritheacha teagaisc a úsáid sna seomraí 

ranga ar fad.

Maidir le cur i bhfeidhm churaclam na nAmharcealaíon moladh 

gur cheart na rudaí seo a leanas a dhéanamh

• ba chóir cothromaíocht níos fearr a bhaint amach maidir  

le cur i bhfeidhm na gclár curaclaim idir na sé shnáithe  

de churaclam na nAmharcealaíon

• ba cheart béim ar leith a leagan ar fhorbairt an tsnáithaonad 

Breathnú agus freagairt sa sé shnáith trí chéile

• ba chóir go mbeadh forbairt chruthaitheach na ndaltaí 

lárnach sa rud ar fad, agus ba chóir “teimpléid” tráchtála  

nó deartha ag an múinteoir a sheachaint, chun a chinntiú  

go bhfuil deiseanna dáiríre ag na daltaí chun iad féin a chur  

in iúl trí ealaíon.

3.3 MEASTÓIREACHT AR  

CHLÁR SCOILE AN TEASTAIS 

SHÓISEARAIGH

Tionscnamh tacaíochta is ea Clár Scoile an Teastais 

Shóisearaigh (CSTS) atá laistigh de phas an Teastais 

Shóisearaigh i scoileanna iar-bhunoideachais do mhic léinn  

atá i mbaol an scoil a fhágáil go luath. Faoi láthair feidhmíonn  

an clár i 175 scoil iar-bhunoideachais agus díríonn sé ar feabhas 

a chur ar scileanna litearthachta agus uimhearthachta mac léinn, 

chomh maith le forbairt phearsanta agus shóisialta. Le linn an 

chláir, oibríonn gach mac léinn i dtreo sainspriocanna foghlama 

gearrthréimhseacha a bhaint amach. Nuair a bhaintear na 

spriocanna seo amach déantar taifead orthu i bpróifíl 

ghnóthachtála.

In 2002/2003 rinne an Chigireacht meastóireacht ar an gclár 

CSTS i 30 scoil, agus rinneadh moltaí ar leith do gach scoil.  

Is éard a bhí i gceist sa mheastóireacht bhreithniú curaclaim a 

thug gach scoil, na modheolaíochtaí teagaisc agus foghlama  

a bhí in úsáid, na teicnící a úsáideadh chun measúnacht a 

dhéanamh ar mhic léinn, nádúr agus caighdeán pleanáil agus 

cur i bhfeidhm cláir, agus an méid meastóireachta agus 

athbhreithnithe a rinne na scoileanna ar an gclár a chuirtear ar 

fáil do mhic léinn. Chomh maith leis sin rinne an mheastóireacht 

athbhreithniú ar na forthorthaí a tháinig ó CSTS i scoileanna 

agus saincheisteanna acmhainne a bhaineann leis an gclár.
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Rinne an Chigireacht iar-athbhreithniú in 2004 chun an dul chun 

cinn a rinne scoileanna maidir leis na moltaí a chur i bhfeidhm  

a mheas. Tá tuarascáil ilchodach den mheastóireacht agus 

iarmheastóireacht á ullmhú faoi láthair. Léirigh anailís ar na 

tuarascálacha cigireachta de na meastóireachtaí tosaigh agus 

iarmheastóireachtaí na rudaí seo a leanas

• léiríonn rannpháirtíocht agus tinreamh feabhsaithe na mac 

léinn dearcaí dearfacha i leith an chláir CSTS

• glacadh leis go raibh tiomantas na scoile uile, comhordú 

éifeachtach agus comhoibritheach foirne lárnach maidir  

leis an rath a bheadh leis an gclár CSTS

• thuairiscigh scoileanna go raibh ag éirí go maith leis an gclár 

maidir le cur chun cinn mac léinn a síleadh a bheadh i mbaol 

an scoil a fhágáil go luath.

Rinne na Cigirí na moltaí seo a leanas maidir le forbairt CSTS 

amach anseo

• ba cheart go mbeadh beartais agus cleachtais shoiléire ag 

scoileanna maidir le litearthacht agus uimhearthacht chun  

a chinntiú go n-éiríonn go maith le clár CSTS

• ba cheart tús áite a thabhairt d’aitheantas agus gnóthachtáil 

cuspóirí agus spriocanna foghlama ar leith do na mic léinn 

rannpháirteacha sna scoileanna ar fad atá páirteach, agus  

ba cheart próifílí cuimsitheacha faoi mhic léinn a choinneáil

• tá gá le níos mó forbartha ionghairme do mhúinteoirí CSTS, 

go háirithe sa réimse a bhaineann le riachtanais speisialta 

oideachais

• ba cheart go mbeadh taifid chothrom le sonraí faoi dhul  

chun cinn mac léinn á gcoinneáil i ngach uile scoil.

3.4 MEASTÓIREACHT AR 

RANGANNA SPEISIALTA DO 

DHALTAÍ LE SAIN-NEAMHORD 

URLABHRA AGUS TEANGA

In 2002 thug an Chigireacht faoi mheastóireacht chuimsitheach 

ar sholáthar oideachais i ranganna do dhaltaí le sain-neamhord 

urlabhra agus teanga (SSLD). Ba é an aidhm a bhí leis an 

meastóireacht athbreithniú a dhéanamh ar sholáthar do dhaltaí i 

ranganna teanga agus faisnéis a chur ar fáil d’fhorbairt bheartais 

sa réimse a bhaineann le hoideachas riachtanas speisialta. 

Bailíodh faisnéis ón 54 rang speisialta teanga sa tír trí 

cheistneoirí a sheoladh chucu. Roghnaigh na cigirí 16 rang 

teanga le meastóireacht a dhéanamh orthu. Is éard a bhí i gceist 

sa phróiseas meastóireachta cruinnithe le pearsanra a raibh 

baint acu le ranganna, comhairliúchán le grúpaí tuismitheoirí, 

agus meastóireacht ar theagasc agus foghlaim sna ranganna 

teanga. Tugadh faoi iar-shuirbhé ar dhaltaí a d’fhreastail ar rang 

teanga in 1998 agus in 2000, agus eagraíodh seimineáir 

éascaithe chun tuairimí raon de dhaoine gairmiúla a bhí 

páirteach sa tsoláthar do dhaltaí le SSLD a bhailiú.

I mí Feabhra na bliana 2003, d’eisigh an Roinn tuarascálacha 

aonair do 16 scoil a rinneadh meastóireacht orthu, agus 

cuireadh tuarascáil ilchodach ag úsáid sonraí ó na ranganna 

teanga ar fad le chéile in 2004. I measc na láidreachtaí a 

aithníodh bhí: leibhéil arda sástachta i measc tuismitheoirí, 

aitheantas don rang teanga mar mhúnla éifeachtach le tacaíocht 

urlabhra agus teanga a chur ar fáil do dhaltaí, agus an teagasc 

cumasach agus rannpháirtíocht éifeachtach le daltaí a tugadh 

faoi deara ina lán seomraí ranga.

I measc na saincheisteanna a rinneadh a thuairisciú, bhí líon 

suntasach daltaí ag freastal ar na ranganna nár shásaigh na 

critéir iontrála a bhí leagtha amach ag an Roinn, agus ina lán 

ranganna ní raibh an líon riachtanach uaireanta do theiripe 

urlabhra agus teanga á gcur ar fáil.

Rinne an Chigireacht na moltaí seo a leanas

• ba cheart beartas cuimsitheach náisiúnta d’fhorbairt  

soláthair do SSLD sa todhchaí a chur le chéile, a áiríonn 

prótacal maidir le comhtháthú, iontráil agus scaoileadh  

daltaí ó ranganna SSLD. Ba cheart critéir shocruithe maidir  

le hatreorú, iontrálacha, comhdhéanamh an bhoird iontrála, 

am sa rang agus nósanna imeachta maidir le scaoileadh 

daltaí ó ranganna a bhunú

• tá gá le treoirlínte curaclaim do mhúinteoirí a theagascann 

daltaí le SSLD, agus ba cheart iad seo a fhorbairt i gcomhar 

leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta 

(CNCM) agus an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas 

Speisialta (CNOS)

• ba cheart comhairle a fháil ón tSeirbhís Tacaíochta 

d’Oideachas Speisialta (STOS) maidir le forbairt clár 

forbartha atá gairmiúil agus cuimsitheach a chuireann 

comhoibriú agus obair foirne idir múinteoirí agus teiripeoirí 

chun cinn

• ba cheart pleanáil fhoirmiúil a dhéanamh do dhaltaí aonair, 

ina bhfuil gá le socrú spriocanna soiléire, monatóireacht  

agus athbhreithniú, agus an ról atá ag tuismitheoirí maidir  

le cláir aonair a leanaí a aithint agus a chur i bhfeidhm
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• ba cheart feabhas a chur ar scaipeadh faisnéise ar 

thuismitheoirí maidir le saincheisteanna a bhaineann le 

ranganna a bheith ar fáil, nósanna imeachta a bhaineann  

le clárú agus taisteal scoile

• ba cheart d’údaráis sláinte a bheith cinnte go bhfuil leibhéil 

arda de thacaíocht urlabhra agus teanga sna ranganna 

SSLD agus go bhfuil ionchuir eile cosúil le tacaíocht 

shíceolaíoch, á gcur ar fáil i gcomhar leis an gComhairle 

Náisiúnta um Oideachas Speisialta. Ba cheart iniúchadh  

dian a dhéanamh ar an tábhacht a bhaineann le teiripe 

shaothair agus an ról atá ag cúntóirí oilte teanga

• tá gá le prótacal cuimsitheach a chuireann síos ar dhea-

chleachtas maidir le hath-chomhtháthú leanaí i soláthar 

príomhshrutha

• ba cheart iniúchadh a dhéanamh ar mhúnlaí eile soláthair 

agus iad a mheas. D’fhéadfaí níos mó iniúchta a dhéanamh 

ar an bhféidearthacht go mbeadh scoileanna le ranganna le 

stádas “scoileanna ainmnithe” ag cur cabhair agus tacaíocht 

ar fáil do dhaltaí le SSLD i scoileanna aonair. Chomh maith 

leis sin ba chóir iniúchadh a dhéanamh ar an rogha atá ann 

seirbhís peiripitéiteach urlabhra agus teanga a fhorbairt do 

scoileanna

• ba cheart soláthar do leanaí arbh í an Ghaeilge a dteanga 

dúchais, do neamhnáisiúnaigh agus do leanaí de chuid an 

Lucht Siúil a fhorbairt chun freastal ar riachtanais daltaí a 

d’fhéadfaí a mheasúnú amhail is go bhfuil SSLD orthu

• tá gá bunachar sonraí a chur le chéile de dhaltaí réamhscoile 

a bhfuil SSLD orthu chun pleanáil agus cur i bhfeidhm 

éifeachtach a chinntiú maidir le straitéisí a chur i bhfeidhm  

go luath amach anseo.

3.5 MEASTÓIREACHT AR 

SHOLÁTHAR OIDEACHAIS  

DON LUCHT SIÚIL

3.5.1 Réamhscoileanna don Lucht Siúil: 
Tuarascáil Mheastóireachta Náisiúnta

I mí na Bealtaine 2003 foilsíodh Pre-schools for Travellers: 

National Evaluation Report, a bhí bunaithe ar mheastóireacht  

a rinneadh ar 23 as an 52 réamhscoil don Lucht Siúil a 

fhaigheann tacaíocht ón Roinn. D’aithin an tuarascáil go bhfuil 

ról tábhachtach ag na réamhscoileanna i soláthar taithí luath-

óige do leanaí de chuid an Lucht Siúil, agus rinne an tuarascáil 

moltaí maidir le bearta chun cur le taithí luath-óige leanaí a bhí 

ag freastal ar na réamhscoileanna. Bhí na rudaí seo a leanas  

i measc na moltaí

• ba cheart beartas náisiúnta maidir le réamhscoileanna  

don Lucht Siúil a fhorbairt a thabharfaidh raon níos leithne 

d’oideachas agus cúram luath-óige san áireamh agus,  

go háirithe, stiúradh de sholáthar maoinithe ag an stát ar 

ghrúpaí atá faoi mhíbhuntáiste ó thaobh an oideachais de

• bhí forbairt agus foilsiú treoirlínte faoi chomhdhéanamh, 

bunú, dualgais agus feidhmiú coistí bainistíochta do 

réamhscoileanna don Lucht Siúil riachtanach

• bhí comhiarracht riachtanach chun tinreamh daltaí ar 

réamhscoileanna don Lucht Siúil a fheabhsú

• ní mór don Roinn níos mó machnaimh a dhéanamh ar  

oiliúint thosaigh agus forbairt ionghairme múinteoirí agus 

cúntóirí cúraim leanaí, i gcomhar le Lárionad um Fhorbairt 

agus Oideachas na Luath-Óige (LFOLO) agus Comhairle na 

nDámhactainí Breisoideachais agus Oiliúna (CDCO) chomh 

maith le soláthróirí cúrsaí atá ann cheana féin agus soláthróirí 

cúrsaí a d’fhéadfadh a bheith ann

• ós rud é go dteastaíonn ionchuir an-dian agus 

fíorstruchtúrtha go deo ó leanaí i réamhscoileanna don Lucht 

Siúil, ní mór aghaidh a thabhairt ar an nganntanas atá ann ar 

phleanáil dhírithe ar riachtanais daltaí ar leith

• ní mór gníomhaíocht a dhéanamh láithreach chun treoirlínte 

cuimsitheacha foghlama agus teagaisc a fhorbairt do 

réamhscoileanna don Lucht Siúil. Ina measc seo ba cheart 

go mbeadh cuspóirí soiléire agus moltaí teagaisc maidir le 

forbairt phearsanta agus shóisialta, scileanna teanga, forbairt 

luath matamaitice, feasacht agus léiriú aeistéitiúil, forbairt 

fhisiciúil, agus oideachas faoin timpeallacht

• ba cheart na naisc idir réamhscoileanna agus tuismitheoirí, 

bunscoileanna, boird sláinte agus an Roinn Oideachais agus 

Eolaíochta a leathnú níos faide

• ní mór socruithe maidir le réamhscoileanna a shoiléiriú.

Bhain a lán de na réimsí a raibh imní fúthu ón meastóireacht le 

heaspa cur chuige comhordaithe i measc na gcomhpháirtithe 

cuí maidir le seirbhísí réamhscoile a chur ar fáil don Lucht Siúil. 

Moladh go mbeadh tábhacht ag baint le hobair an Ionaid um 

Oideachais Luath-Óige agus an Coiste Comhordaithe Náisiúnta 

um Chúram Leanaí maidir le cur chun cinn comhleanúnachas i 

soláthar seirbhísí sa réimse seo.
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3.5.2 Suirbhé ar shólathar oideachais don 
Lucht Siúil i mbunscoileanna agus scoileanna 
iar-bhunoideachais

In 2004 chuir an Chigireacht tús le suirbhé mionsonraithe ar 

sholáthar oideachais don Lucht Siúil i 30 bunscoil agus sé  

scoil iar-bhunoideachais. Ba é an aidhm a bhí leis an suirbhé 

tuairisciú a dhéanamh ar dhea-chleachtas agus moltaí a 

dhéanamh maidir le forbairt bheartais amach anseo. Chuir an 

próiseas meastóireachta deis ar fáil do phearsanra bainistíochta 

scoile, múinteoirí cuairte don Lucht Siúil, múinteoirí acmhainne 

don Lucht Siúil, múinteoirí ranga, tuismitheoirí an Lucht Siúil 

agus daoine eile cur le moltaí maidir le forbairt soláthair bunaithe 

ar a dtaithí phraiticiúil.

Thug na sonraí meastóireachta a bailíodh léargas ar na pátrúin 

tinrimh agus gnóthachtála. Aithníodh cé go raibh formhór na 

ndaltaí ón Lucht Siúil sa sampla a rinneadh suirbhé air lonnaithe, 

ní raibh siad ag freastal ar an scoil go rialta. Ar an meán, chaill 

na daltaí ag an mbunscoil 20 faoin gcéad den scoilbhliain,  

agus bhí rátaí neamhláithreachais níos airde ná seo i scoileanna 

iar-bhunoideachais. Bhí neart samplaí de neamhláithreachais  

a bhí thar a bheith go dona.

Léirigh an suirbhé nach raibh leibhéil ghnóthachtála daltaí de 

chuid an Lucht Siúil ar aon dul lena bpiaraí nach mbaineann  

leis an Lucht Siúil. Léirigh anailís ar thorthaí scrúduithe 

caighdeánaithe go raibh na leibhéil ghnóthachtála do thart ar 

leath den ghrúpa a rinneadh suirbhé air faoin 10ú percintíl sa 

Bhéarla agus sa Mhatamaitic. Aimsíodh go raibh tuismitheoirí  

na leanaí a bhain leis an Lucht Siúil ag súil go mbeadh scileanna 

litearthachta agus uimhearthachta sealbhaithe ag a leanaí sa 

bhunscoil. Léirigh roinnt tuismitheoirí de chuid an Lucht Siúil  

go raibh imní dháiríre orthu mar gheall ar ghnóthachtáil íseal  

a leanaí, go háirithe maidir lena gcumas léitheoireachta.

Thug na cigirí faoi deara gur minic a tugadh tascanna ró-shimplí 

do na daltaí agus nár tugadh dóthain dúshláin dóibh. Ní raibh  

a lán daltaí páirteach i ngíomhaíochtaí na ranga uile, go háirithe 

sna réimsí a bhain le Stair, Tíreolaíocht nó Eolaíocht.

Chomh maith leis sin tharraing an suirbhé aird ar an ráta íseal 

coinneála de mhic léinn de chuid an Lucht Siúil ar leibhéil an  

iar-bhunoideachais, le go leor mic léinn ag fágáil na scoile  

go luath gan cáilíochtaí ar bith acu. Ina theannta sin, thug  

an mheastóireacht le fios go raibh rátaí aistrithe ísle ann  

ón tsraith shóisearach go dtí an tsraith shinsearach sna 

scoileanna iar-bhunoideachais a rinneadh meastóireacht orthu.

I measc na moltaí a rinneadh do na scoileanna bhí na rudaí  

seo a leanas

• ba cheart do scoileanna díriú níos córasaí ar leibhéil aonair 

ghnóthachtála daltaí de chuid an Lucht Siúil sa litearthacht 

agus san uimhearthacht

• ba cheart do mhúinteoirí pleanáil córasach aonair a 

dhéanamh agus sainspriocanna a leagan amach maidir le 

feabhas a chur ar litearthacht agus uimhearthacht i measc 

daltaí de chuid an Lucht Siúil

• tá gá le freagairt chomhordaithe ó na seirbhísí tacaíochta 

éagsúla chun cabhrú le múinteoirí straitéisí agus cur chuige a 

bhaineann le teagaisc a fhorbairt chun freastal ar riachtanais 

aonair a ndaltaí

• ba cheart faisnéis a chur ar fáil do thuismitheoirí de chuid an 

Lucht Siúil faoi na scoileanna agus an córas oideachais ar 

bhealaí éagsúla ionas gur féidir leo a bheith páirteach mar 

chomhpháirtithe san oideachas

• ní mór do na comhpháirtithe oideachais aghaidh a thabhairt 

ar rátaí coinneála agus aistriú mic léinn de chuid an Lucht 

Siúil ón tsraith shóisearach go dtí an tsraith shinsearach  

ar bhealach aontaithe.

3.6 ATHBHREITHNITHE AR 

GHNÉITHE DE SHOLÁTHAR 

OIDEACHAIS

3.6.1 Soláthar do pháistí le neamhord 
speictrim uathachais (NSU)

Le linn 2003 agus 2004 rinne an Chigireacht meastóireacht 

shonrach ar na cineálacha éagsúla soláthair oideachais atá ann 

do leanaí le neamhord speictrim uathachais (NSU). San áireamh 

anseo bhí meastóireacht ar scoileanna speisialta d’uathachas, 

ranganna speisialta do dhaltaí le NSU i mbunscoileanna agus 

scoileanna speisialta príomhshrutha, ionaid ina n-úsáidtear 

anailís iompair feidhmithe (AIF), agus cigireacht ar sholáthar  

do dhaltaí le NSU i ngnáthranganna i mbunscoileanna 

príomhshrutha.

Tugadh an próiseas meastóireachta chun críche faoi  

dheireadh 2004, agus táthar ag súil go dtabharfaidh tuarascáil 

na meastóireachta, atá á ullmhú faoi láthair, faisnéis faoi 

sholáthar do leanaí le NSU.
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3.6.2 Athbhreithniú ar sholáthar do dhaltaí  
le riachtanais speisialta oideachais

Le linn 2002 rinne an Chigireacht athbhreithniú inmheánach  

ar sholáthar do theagasc acmhainne do dhaltaí le riachtanais 

speisialta oideachais i líon áirithe bunscoileanna príomhshrutha. 

Is é an cuspóir a bhí leis an meastóireacht cuntas sonraithe a 

thabhairt ar an leithdháileadh breise d’acmhainní do dhaltaí,  

le tagairt ar leith do na téarmaí a bhaineann le ciorcláin cuí na 

Roinne. Bhí cur síos sa tuarascáil, a críochnaíodh ag deireadh 

2002, ar go leor gnéithe sármhaithe cleachtais i scoileanna  

agus d’aimsigh sé réimsí óna dteastaíonn leasú agus feabhas. 

Bhí moltaí sonraithe sa tuarascáil faoi ábhair cosúil le nósanna 

imeachta iarratais, riachtanais oiliúna, comhtháthú agus cuimsiú, 

curaclaim fheiliúnacha, teagasc tacaíochta, cleachtais oibre 

chomhoibritheacha, leithdháileadh agus imlonnú cuntóirí 

riachtanas speisialta, pleanáil scoile, agus an ról atá ag an 

gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta.

D’aithin an tuarascáil raon cleachtas míshásúil freisin a chiallaigh 

gur aithníodh an iomarca leanaí mar dhaltaí a raibh riachtannais 

speisialta acu agus a raibh leithdháileadh breise acmhainní  

ag teastáil uathu. Chuir torthaí agus moltaí na tuarascála seo 

faisnéis ar fáil do dhéanamh cinntí na Roinne maidir le soláthar 

riachtanas speisialta agus tá léiriú le fáil orthu siúd i gciorcláin  

a tháinig ón Roinn le déanaí.

3.6.3 Athbhreithniú ar imlonnú cuntóirí 
riachtanas speisialta (CRS)

Sa bhliain 2003 rinne an Chigireacht athbhreithniú ar an soláthar 

ar chuntóirí riachtanas speisialta (CRS), bunaithe ar obair 

mheastóireachta i sampla d’fhiche scoil ar leibhéal na bunscoile 

agus an iar-bhunoideachais araon. Rinne cigirí scrúdú ar gach 

doiciméad agus tuarascáil a bhaineann le leithdháileadh CRS  

ar scoileanna. Ina theannta sin, rinneadh breathnóireacht ar 

dhaltaí a raibh tacaíocht sa bhreis tugtha dóibh ina seomraí 

ranga le cinneadh a dhéanamh maidir lenar tháinig an tacaíocht 

a cuireadh ar fáil le téarmaí an chiorcláin Roinne cuí agus le 

cinneadh an raibh an soláthar a tugadh riachtanach i ngach cás.

Rinne an t-athbhreithniú moltaí maidir le leithdháileadh, ról, 

ceapadh, agus oiliúint na gcuntóirí riachtanas speisialta. Bhí 

tionchar suntasach ag na moltaí seo ar nósanna imeachta 

reatha na gcuntóirí riachtanas speisialta agus cuirfidh siad 

faisnéis ar fáil d’fhorbairt bheartais sa réimse seo sa todhchaí.

3.7 SU IRBHÉANNA AR 

GHNÓTHACHTÁIL DALTAÍ

3.7.1 Suirbhé Náisiúnta ar Ghnóthachtáil 
Léitheoireachta Béarla agus Matamaitice

Déanann an Roinn coimisiúnú ar shuirbhéanna ar léitheoireacht 

Béarla agus ar Mhatamaitic i mbunscoileanna gach cúig  

bliana. Forbraíonn an Foras Taighde an Oideachais (FTO)  

na huirlisí suirbhé i gcomhairle le coiste comhairleach ar a  

bhfuil ionadaíocht ó mhúinteoirí, tuismitheoirí, comhlachtaí 

bainistíochta scoile, agus an Roinn. Is baill den Chigireacht  

a dhéanann cathaoirleacht ar na coistí comhairleacha do  

na suirbhéanna Béarla agus Matamaitice.

Is i mBealtaine 2004 a rinneadh na suirbhéanna is deireanaí 

agus bhí beagnach gach cigire bunscoile páirteach i 

monatóireacht a dhéanamh ar riarachán an tsuirbhé i 

mbunscoileanna. Bhí níos mó ná 12,000 dalta bunscoile 

páirteach sna suirbhéanna ar thrí leibhéil ranga éagsúla  

i 150 scoil, rud a chiallaigh go raibh siad ar chuid de na 

suirbhéanna is mó a rinneadh riamh faoi ghnóthachtáil i 

mbunscoileanna na hÉireann. Cosúil leis an gceithre shuirbhé  

a rinneadh le fiche cúig bliain anuas, rinneadh measúnacht ar 

chumas léitheoireachta daltaí i rang a cúig, agus don chéad uair 

cuireadh scrúdú measúnachta léitheoireachta ar dhaltaí i rang  

a haon. Cuireadh na scrúduithe gnóthachtála matamaitice ar 

dhaltaí rang a ceathair. Ina theannta sin, d’fhreagair daltaí agus  

a gcuid tuismitheoirí ceistneoirí ar ábhair a bhain le léitheoireacht 

agus matamaitic sa timpeallacht bhaile agus ar scoil.

Tá na suirbhéanna náisiúnta seo tábhachtach do 

mhonatóireacht treochtaí gnóthachtála go náisiúnta agus 

cabhraíonn siad le hathróga baile agus scoile a aithint a mbíonn 

tionchar acu ar ghnóthachtáil oideachais leanaí. Mar a bhí le 

suirbhéanna roimhe seo, d’fhreagair líon mór daoine an 

ceistneoir tuismitheoirí, le níos mó ná 90 faoin gcéad de 

thuismitheoirí ag seoladh ceistneoirí comhlánaithe ar ais. Léirigh 

measúnachtaí náisiúnta a rinneadh cheana ar léitheoireacht, in 

1998 agus in 1993, nach raibh aon athrú tagtha ar chaighdeáin 

léitheoireachta i measc daltaí i rang a cúig le beagnach fiche 

bliain anuas. Go ginearálta níor éirigh chomh maith le buachaillí 

agus a d’éirigh le cailíní, agus bhí deacrachtaí léitheoireachta ag 

níos mó buachaillí. Cuirfidh suirbhé na bliana 2004 tagarmharcáil 

tábhachtach ar fáil do ghnóthachtáil, de bhrí is go bhfuil sé ar an 

gcéad suirbhé ar léitheoireacht agus ar mhatamaitic ó tugadh 

isteach Curaclam na Bunscoile sa bhliain 1999.
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3.7.2 Tagarmharcáil gnóthachtála daltaí – 
rannpháirtíocht d’ullmhú na dtuarascálacha 
náisiúnta ar PISA

Bíonn an Clár um Measúnú Idirnáisiúnta Daltaí (PISA) an  

OECD, scrúdú a thosaigh sa bhliain 2000 agus a chuirtear  

ar mhic léinn cúig bliana déag d’aois, ar siúl gach trí bliana. 

Glacann PISA cur chuige leathan, bunaithe ar litearthacht i leith 

gnóthachtála agus tomhasann sé an t-eolas agus na scileanna  

a mheastar a bheith tábhachtach don saol atá amach roimh 

mhic léinn, seachas máistreacht a fháil ar ábhar a bhaineann  

go sonrach leis an gcuraclam.

Déanann an Foras Taighde an Oideachais (FTO) riaradh ar  

PISA in Éirinn, le tacaíocht ón gCigireacht. Ón uair a bunaíodh  

é, is leas-phríomhchigire a bhí mar chathaoirleach ar Choiste 

Comhairleach Náisiúnta PISA agus príomhchigire cúnta 

seachtrach ag obair leis, a chuireann comhairle ar an FTO  

ina chuid oibre. Lena chois sin, bhí ról gníomhach ag cigirí  

i bhforbairt agus athbhreithniú a dhéanamh ar mhíreanna 

scrúdaithe ar léitheoireacht, Matamaitic agus Eolaíocht do  

gach sraith agus do na pasanna trialacha allamuigh.

Sa bhliain 2003 is ar Mhatamaitic a bhí an phríomhbhéim  

agus rinneadh scrúdú mar mhionfhearainn ar thrí réimse  

eile – léitheoireacht, Eolaíocht agus réiteach fadhbanna 

traschuraclaim. Maidir le feidhmíocht mic léinn na hÉireann  

sa Mhatamaitic sa bhliain 2003,

• Bhí mic léinn Éireannacha san fhichiú háit as daichead  

tír a bhí rannpháirteach agus sa seachtú háit déag as 29  

tír OECD.

• Ní raibh meánscór na mac léinn Éireannach ródhifriúil  

ó mheán an OECD, rud a thugann le fios go raibh 

meánleibhéil feidhmíochta ag mic léinn sa Mhatamaitic.

• Bhain mic léinn in Éirinn scóranna amach a bhí i bhfad  

níos airde ná an comh-mheánscór OECD i dhá réimse  

as an gceithre réimse a rinneadh measúnacht orthu  

sa Mhatamaitic: neamhchinnteacht, agus athrú agus 

gaolmhaireachtaí.

• Bhain mic léinn Éireannacha amach an meán OECD  

i gcainníocht.

• Bhain siad amach faoi mheán an OECD i spás agus  

i gcruth.

• Ní raibh an oiread mac léinn Éireannach sna leibhéil is ísle 

oilteachta (leibhéal 1 nó faoi bhun): 16.8 faoin gcéad, mar atá 

i gcoinne meán an OECD de 21.4 faoin gcéad.

• Bhí leibhéil feidhmíochta do Mhatamaitic sa bhliain 2003 

cosúil leis na leibhéil a baineadh amach sa bhliain 2000.

Mar a bhí in 2000, bhí feidhmíocht na hÉireann sa léitheoireacht 

in 2003 thar a bheith go maith, bhí siad sa séú háit as 29 tír 

OECD agus sa seachtú háit as 40 tír. Ach i gcomparáid leis  

an mbliain 2000 bhí fianaise go raibh laghdú ag teacht ar  

leibhéil ghnóthachtála ag barr an speictrim feidhmíochta  

sa bhliain 2003.

In Eolaíocht, bhí an meánscór d’Éirinn in 2003 go hard os cionn 

meán an OECD. Bhí Éire sa tríú háit déag as 29 tír OECD agus 

sa séú háit déag as 40 tír. Ní raibh mórán difríochta idir torthaí 

na hÉireann san Eolaíocht agus torthaí sa staidéar PISA 2000.  

I réiteach fadhbanna, fearann nua i staidéar na bliana 2003, 

bhain Éire amach meán an OECD.

Tríd is tríd, tá níos lú éagsúlachta i ndáileadh na dtorthaí 

gnóthachtála sna torthaí PISA d’Éirinn ná mar atá sa chuid is 

mó de na tíortha eile a bhí rannpháirteach. Ina theannta sin,  

tá an éagsúlacht idir scoileanna in Éirinn íseal. Meastar gur 

láidreacht shuntasach é seo i gcóras oideachais na hÉireann.
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4 RÓL NA CIGIREACHTA I BHFORBAIRT  

AGUS ATHBHREITHNIÚ BEARTAIS

Le linn don Chigireacht a dualgas oibre a chomhlíonadh, bíonn 

ról comhairleach aici don Aire agus do na rannóga riaracháin 

chuí laistigh den Roinn. Chomh maith leis sin foirmlíonn sí agus 

tacaíonn sí le cur i bhfeidhm moltaí do thionsnaimh oideachais  

a chuireann faisnéis ar fáil d’fhorbairt scoile agus córais. Sa 

chomhthéacs seo comhoibríonn sí go gníomhach le raon 

institiúidí agus gníomhaireachtaí laistigh den phobal oideachais.

Faoin fhorannán Tacaíochta Beartais den Chigireacht, tá 

freagracht ag trí aonad gnó maidir le Cáilíochtaí, Curaclam  

agus Measúnúnacht (CCM), Oideachas Múinteoirí (OM), agus 

Oideachas Speisialta (OS). Cuireann na haonaid ghnó seo 

tacaíocht speisialach ar fáil do na rannóga sa Roinn a bhfuil 

ceangal idir a ndualgais oibre riaracháin.

Sa chaibidil seo de Thuarascáil an Phríomh-Chigire, leagtar 

amach an raon réimsí atá clúdaithe ag na haonaid ghnó seo 

agus cuirtear faisnéis ar fáil faoin ról atá ag cigirí san obair seo 

agus ar na haschuir a baineadh amach sa tréimhse 2001-2004.

4.1 TACÚ LE FORBAIRT 

CURACLAIM AGUS MEASÚNACHT

Cuireann an Chigireacht le forbairt agus cur i bhfeidhm 

curaclaim tríd an obair a dhéanann sí leis an gComhairle 

Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) agus trí 

chomhairle maidir le beartas a chur ar fáil laistigh den Roinn 

agus don Aire. Bhí an Buanchoiste ar Churaclam, Measúnacht 

agus Dearbhú Cáilíochta ar cheann de na coistí a bunaíodh in 

2003, mar chuid de phróiseas déanta cinntí laistigh den Roinn. 

Tá an Príomh-Chigire ina chathaoirleach ar an gcoiste, agus i 

measc na mball tá leas-phríomhchigire agus beirt phríomhchigirí 

cúnta, chomh maith le roinnt ardrúnaithe cúnta, príomhoifigigh, 

agus príomhoifigigh cúnta.

4.1.1 Ag cur le foirmliú beartais ar churaclam 
agus measúnacht

Is baill den Chigireacht a dhéanann ionadaíochta don Roinn  

ar na coistí uile a bhaineann le curaclam bunscoile agus  

iar-bhunoideachais an CNCM agus ar gach ceann dá coistí 

uileghabhálacha: an Coiste um Luath-Óige agus Bunscoile  

agus na coistí don tSraith Shóisearach agus don tSraith 

Shinsearach. Is é príomhchigire cúnta ionadaí na Roinne  

ar an gComhairle CNCM.

Sa tréimhse 2001-2004 chuir an Chigireacht go mór le hobair 

an CNCM ar mheasúnacht ar leibhéal bunscoile. Faoi mhí na 

Nollag 2004, bhí doiciméid ar bheartas measúnachta do 

bhunscoileanna agus treoirlínte ar mheasúnacht i gCuraclam  

na Bunscoile a ghabhann leis beagnach ullmhaithe.

Le linn na bliana 2003/2004 – an bhliain ainmnithe do 

chomhtháthú agus athbhreithniú ar churaclam na bunscoile – 

rinne an CNCM athbhreithniú ar thaithí múinteoirí agus leanaí ar 

na cláir nua don Bhéarla, Matamaitic agus na hAmharcealaíona. 

Ag an am céanna, rinne an Chigireacht meastóireacht ar chur  

i bhfeidhm na gcuraclam seo.

Ar leibhéal an iar-bhunoideachais bhí baint ag clár 

athbhreithnithe agus athchleachtaidh leanúnaigh ar ábhair  

ar leith leis an tréimhse 2001. Faoi dheireadh 2004 bhí críoch 

beagnach curtha leis an gcéad chéim de phlean an CNCM  

chun cothromaíocht a dhéanamh ar an méid atá in ábhair uile 

an timthriall sóisearaigh. Bhain sé seo le cúig ábhar: Béarla, 

Stair, Staidéar Gnó, Eacnamaíocht Bhaile agus Ceol.

Cuireadh tús le 11 siollabas nua nó athbhreithnithe idir 2001 

agus 2004. Rinneadh scrúdú ar deich gcinn acu don chéad  

uair le linn na tréimhse seo.
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I measc réimsí oibre eile an CNCM ar chuir cigirí iar-

bhunoideachais leo tá forbairt ar chreat curaclaim d’Oideachas 

Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) don tsraith shinsearach 

agus na moltaí is deireanaí agus is substaintiúla ón gcomhairle 

maidir le leasú ar an tsraith shinsearach.

Bhí baint ag cuid d’obair an CNCM le linn tréimhse 2001-2004 

le hoideachas bunscoile agus iar-bhunoideachais araon. Áiríonn 

an obair sin forbairt ar chomhairle maidir leis na himpleachtaí a 

bhaineann le scrúdú caighdeánaithe i scolaíocht éigeantach 

agus treoirlínte ar oideachas idirchultúrtha.

San iomlán, bhí 96 cruinniú coiste CNCM a raibh baint ag an 

gCigireacht leo ar siúl in 2002, 120 cruinniú sa bhliain 2003, 

agus 94 cruinniú sa bhliain 2004. Sa bhliain 2004, chas 

Comhairle an CNCM ar a chéile seacht n-uaire.

4.2 TIONSCNAIMH CHUN TACÚ 

LE FORBAIRT CURACLAIM

4.2.1 Tionscnaimh nuatheangacha

Bunaíodh Tionscnamh na Nua-Theangacha i mBunscoileanna 

sa bhliain 1997 mar thionscadal píolótach, agus anois tá 394 

scoil páirteach ann. Sna scoileanna seo tá Fraincis, Gearmáinis, 

Spáinnis, nó Iodáilis á dteagasc do dhaltaí i rang a cúig agus  

i rang a sé. Faigheann na múinteoirí tacaíocht ó cheannairí 

tionscadail agus ó chomhordaitheoir náisiúnta, a chuireann cláir 

forbartha ghairmiúla ar fáil do mhúinteoirí agus a fhorbraíonn 

ábhair teagaisc. Déanann coiste stiúrtha maoirseacht ar an 

tionscnamh agus tá cigire mar chathaoirleach ar an gcoiste sin.

Faigheann scoileanna a chuireann Spáinnis, Iodáilis, Seapáinis, 

nó Rúisis ar fáil, tacaíocht ó Thionscnamh Teangacha an  

Iar-bhunoideachais, a bunaíodh i mí Mheán Fómhair 2000  

faoin bPlean Forbartha Náisiúnta, chun éagsúlacht a spreagadh 

i dteagasc teangacha. Tá cigire mar chathaoirleach ar choiste 

stiúrtha an Tionscnaimh ó bunaíodh é.

Taispeántán 10: Siollabais nua nó athbhreithnithe a tugadh isteach

2001 2002 2003 2004

Rúisis AT Bitheolaíocht AT Corpoideachas TS Stair AT

Oideachas Sóisialta, 
Pearsanta agus Sláinte TS

Eacnamaíocht Bhaile AT Eolaíocht TS Tíreolaíocht AT

Seapáinis AT Oideachas Reiligiúnach AT

Araibis AT

Taispeántán 11: Siollabais athbhreithnithe á scrúdú den chéad uair

2001 2002 2003 2004

Béarla AT Fisic AT Matamaitic TS Bitheolaíocht AT

Ceimic AT Oideachas Reiligiúnach TS Eacnamaíocht Bhaile AT

Rúisis AT Seapáinis AT

Araibis AT

Seasann TS don Teastas Sóisearach 

Seasann AT don Ardteistiméireacht
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4.2.2 Aisghabháil Léitheoireachta

Sa bhliain 2000 bhunaigh an Chigireacht ionad i gcomhar  

le hIonad Oideachais Mhuineacháin chun oiliúint a chur ar 

mhúinteoirí maidir leis an gclár Aisghabhála Léitheoireachta a 

chur i bhfeidhm do dhaltaí óga a bhfuil deacrachtaí litearthachta 

acu. Tá 56 scoil i gceantair Mhuineacháin agus Lú páirteach sa 

chlár anois.

I ndiaidh meastóireachta ar thoradh an tionscadail phíolótaigh 

dhá bhliana i Muineachán, leathnaíodh an clár chuig scoileanna 

ainmnithe faoi mhíbhuntáiste i mBaile Átha Cliath. Bunaíodh an 

dara aonad oiliúna i gColáiste Mhuire, Marino, in 2002. Tá 34 

scoil i limistéar Bhaile Átha Cliath páirteach sa chlár anois.

Taispeántán 12: Baint na Cigireachta le coistí CNCM, 2002, 2003, agus 2004

Coiste 2002 2003 2004 Coiste 2002 2003 2004

Grúpa Oibre um 
Measúnacht Theicniúil

 2  8  6
Coiste Teanga 
Bunoideachais

 —  —  2

An Bord um  
Staidéar Gnó

 —  3  2 Coistí Siollabais AT*  36  43  28

An Bord um Staidéir 
Chlasaiceacha

 —  —  1 Ardteist. Fheidhmeach  1  —  —

Coiste ar Ghairmthreoir  —  1  2
Coiste Stiúrtha do  
Nua-Theangacha

 —  2  2

An Coiste Luath-Óige 
agus Bunoideachais†  —  5  5

Oideachas Iar-
bhunscoile Tiomána

 1  —  —

An Grúpa Oibre Teicniúil/
Coiste ar Luath-Óige

 —  5  2 Iar-Bhunoideachais  1  —  —

Léann Eabhrach/
Giúdach

 4  6  3
Comhordú 

Bunoideachais†  2  —  —

Coiste Stiúrtha TFC  —  —  5 Oideachas Reiligiúnach  5  —  —

Grúpa Oibre  
Teicniúil TFC

 —  6  3
Coiste Stiúrtha ar 

Oideachas Reiligiúnach
 —  1  —

Coiste Stiúrtha um 
Idirchultúrachas

 3  5  2
Coiste Athbhreithnithe 
na Sraithe Sinsearaí†

 8  4  6

Athbhreithniú  
ar Theicneolaíocht 
Bhord Staidéar TS

 8  2  1
Coiste Stiúrtha 

Oideachais Speisialta
 4  2  4

Coiste Athbhreithnithe 
TS†  7  5  5

Grúpaí Oibre don 
Oideachas Speisialta

 4  —  3

Coistí Siollabais TS*  10  22  12  

Fo-iomlán  34  68  49 Fo-iomlán  62  52  45

* Líon iomlán coistí ábhair aonair. 

† Coistí uileghabhálacha.

Líon iomlán cruinnithe  96  120  94

Líon iomlán 
cruinnithe, 2002-2004
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De bhrí gur éirigh go breá leis an dá ionad, socraíodh 

Aisghabháil Léitheoireachta a leathnú chuig roinnt scoileanna 

ainmnithe faoi mhíbhuntáiste i gCorcaigh, Luimneach agus san 

lár-iarthar ó mhí Mheán Fómhair 2005. Tá oiliúint triúr múinteoirí 

in Ollscoil Londain mar cheannairí mhúinteoireachta Aisghabhála 

Léitheoireachta á maoiniú ag an Roinn. Go dtí seo bhí príomhról 

ag an gCigireacht i bhforbairt an tionscnaimh Aisghabhála 

Léitheoireachta mar chlár luath-idirghabhála chun tacú le daltaí 

le deacrachtaí litearthachta.

4.2.3 Ag cur le moltaí beartais d’oideachas 
luath-óige

Cuireann an Chigireacht go leanúnach le forbairt ar bheartas 

d’oideachas luath-óige trí rannpháirtíocht i

• Coiste Luath-Óige an CNCM

• Coiste uileghabhálach Luath-Óige agus Bunscoile an CNCM

• an coiste stiúrtha den Lárionad um Fhorbairt agus Oideachas 

na Luath-Óige (LFOLO)

• meastóireachtaí ar ranganna naíonáin bheaga agus naíonáin 

mhóra i mbunscoileanna.

Tá obair an dá choiste CNCM dírithe ar chreat curaclaim a 

fhorbairt do leanaí ón uair a bheirtear iad go dtí go mbíonn  

siad sé bliana d’aois. Táthar ag súil go gcuirfidh an creat seo 

leanúnachas ar fáil i bhfoghlaim leanaí, agus iad ag gluaiseacht 

ar aghaidh ón oideachas luath-óige isteach san oideachas 

foirmiúil. Tá sé deartha ionas go mbainfidh daoine fásta atá 

freagrach as foghlaim agus forbairt luath-óige leanaí úsáid as, 

tuismitheoirí agus caomhnóirí, feighlithe leanaí agus cleachtóirí 

ag obair i suímh lasmuigh den bhaile san áireamh.

Trína obair leis an LFOLO, a bunaíodh i nDeireadh Fómhair 

2002, chuir an Chigireacht le forbairt caighdeán cáilíochta  

maidir leis na gnéithe ar fad a bhaineann le hoideachas luath-

óige. Gné thábhachtach den obair seo is ea creat tacaíochta  

a dhearadh chun comhlíonadh le caighdeáin cháilíochta a 

spreagadh i measc soláthróirí oideachais luath-óige.

I bpróiseas dhá bhliana a thosaigh i mí na Samhna 2002, 

chabhraigh baill den Chigireacht le saineolaithe OECD agus  

iad ag déanamh athbhreithnithe ar bheartais agus seirbhísí 

luath-óige in Éirinn. Mar thoradh ar an bpróiseas athbhreithnithe 

foilsíodh OECD Thematic Review of Early Childhood Education 

and Care Policy in Ireland i Meán Fómhair 2004. Tá an Roinn 

agus grúpa ardléibhéal an Rialtais ar chúram leanaí agus 

oideachas luath-óige ag meas tionchair bheartais an 

athbhreithnithe seo anois.

4.2.4 Beartas do theicneolaíochtaí  
faisnéise agus cumarsáide (TFC)

Bhí baill den Chigireacht páirteach i bhforbairt beartais TFC  

trína gcuid oibre leis na grúpaí seo a leanas

• An tAonad Beartais TFC laistigh den Roinn

• An Chomhairle Náisiúnta do Theicneolaíocht san Oideachas 

(CNTO)

• Coiste Stiúrtha TFC agus Grúpa Oibre Teicniúil an CNCM

• Coiste Stiúrtha European SchoolNet

• roinnt coistí de chuid Choimisiún an AE a bhfuil baint acu  

le TFC san oideachas.

D’oibrigh cigire ar bhonn lánaimseartha le hAonad Beartais  

TFC na Roinne ó 2000 go dtí 2004, chun cabhair agus 

comhairle a chur ar fáil ar chomhtháthú TFC i scoileanna.  

Chuir an Chigireacht leis an Blueprint for the Future of ICT  

in Irish Education, 2001-2003, a bhí mar chomhartha ar 

thabhairt isteach an chláir infrastruchtúir leathanbhanda atá 

anois á chur i bhfeidhm.

Déanfaidh Aonad Taighde agus Tacaíochta Meastóireachta  

na Cigireachta meastóireacht ar thionchar TFC ar theagasc 

agus ar fhoghlaim i mbunscoileanna agus i scoileanna  

iar-bhunoideachais le linn na scoilbhliana 2005/2006.

4.2.5 Ag cur le forbairt beartais ar 
chomhionannas inscne san oideachas

Cuireann an Chigireacht le hobair an Aonaid Chomhionannais 

Inscne (ACI), a bunaíodh laistigh den Roinn sa bhliain 2001.

• Sa tréimhse 2001 go dtí 2004, ba í an Chigireacht a 

d’eagraigh agus a chuir oiliúint ar fáil tríd an ACI agus  

bhí sé gníomhach i bhfeasacht a chur chun cinn maidir  

le saincheisteanna comhionannais inscne i scoileanna.

• Bhí cigirí páirteach i gclár, Discovering Women in Irish History, 

a chur le chéile, clár atá deartha chun stair na mban in Éirinn 

a dhéanamh níos inrochtana, níos suimiúla agus níos tarraingtí 

do mhic léinn na hIdirbhliana agus na hArdteistiméireachta  

i scoileanna iar-bhunoideachais in Éirinn.

• Bhí baint ag cigirí le clár a chur le chéile do bhunscoileanna 

ar a dtugtar Bearta Cothroma, clár atá deartha chun  

cabhrú le scoileanna i bhforbairt beartas comhionannais.  

San áireamh ann tá treoirlínte do bhoird bhainistíochta, 

príomhoidí, múinteoirí, tuismitheoirí agus daltaí, agus beidh 

fístéip ag dul leis ag léiriú sárchleachtais agus beidh 

eiseamláirí ann do mhúinteoirí.
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• Léiríonn tuarascálacha staitisticiúla le trí bliana anuas go 

bhfuil leatrom suntasach inscne ann maidir leis an mbealach 

a roghnaíonn daltaí roinnt ábhar, mar shampla na hábhair 

phraiticiúla ar leibhéal an iar-bhunoideachais. Cé go bhfuil na 

cúiseanna leis seo fréamhaithe sa tsochaí go ginearálta, tá 

sé soiléir freisin go bhfuil baint ag scoileanna leis seo. Ina 

gcuid tuarascálacha do scoileanna, tá bealaí molta ag cigirí 

le haghaidh a thabhairt air seo, mar shampla trí athbhreithniú 

a dhéanamh ar roghanna ábhar agus trí “chúrsaí samplacha” 

a chur ar fáil sna hábhair roghnacha sa chéad bhliain.

• Lean cigirí ar aghaidh ag eagrú cúrsaí píolótacha “Women 

into Educational Management” mar fhreagra ar éileamh ó 

mhúinteoirí.

4.2.6 Soláthar do Mhic Léinn neamhnáisiúnach

Cuireann an Chigireacht le forbairt beartais a bhaineann le 

soláthar oideachais do mhic léinn neamhnáisiúnach laistigh  

den Roinn agus trína rannpháirtíocht ar Choiste Stiúrtha 

Idirchultúrachais an CNCM. Cuirtear tacaíocht oideachais 

bhreise ar fáil do scoileanna atá ag freastal ar mhic léinn 

neamhnáisiúnach a bhfuil laigí suntasacha teanga acu  

agus chuir an Chigireacht comhairle ar rannóga riaracháin 

bunoideachais agus iar-bhunoideachais na Roinne maidir  

leis an soláthar a dhéanann sí.

• Sa bhliain 2004, rinne an Chigireacht ionchur suntasach  

i suirbhé Eurydice ar mhodhanna éagsúla de chomhtháthú 

daltaí inimirceacha a cuireadh i bhfeidhm i gcórais oideachais 

na hEorpa. Foilsíodh torthaí agus anailís an tsuirbhé i mí Iúil 

2004 sa tuarascáil dar teideal Integrating Immigrant Children 

into Schools in Europe.

4.3 FORBAIRT MÚINTEOIRÍ

Tá freagracht ar Rannóg um Oideachas Múinteoirí (ROM) na 

Roinne maidir le foirmliú agus cur i bhfeidhm beartais maidir leis 

na trí chéim ar chontanam oideachais mhúinteoirí: oideachas 

tosaigh, ionduchtú, agus forbairt ghairmiúil leanúnach. Cuireann 

an Chigireacht leis an obair seo tríd an bpríomhchigire cúnta cuí 

ag comhordú comhairle beartais agus trí thriúr cigirí a cheapadh 

ar an ROM ar bhonn lánaimseartha.

4.3.1 Oideachas tosaigh múinteoirí

Gach bliain déanann an Chigireacht meastóireacht ar dheich 

faoin gcéad de mhic léinn sna coláistí do mhúinteoirí bunscoile 

agus i gceann de na coláistí Eacnamaíocht Bhaile le linn an 

chleachtaidh dheireanaigh teagaisc. Is é aidhm na hoibre seo 

athbhreithniú a dhéanamh ar chaighdeán an ghné a bhaineann 

le cleachtadh teagaisc d’oideachas tosaigh múinteoirí sna 

coláistí, chun comhoibriú agus cumarsáid a chur chun cinn idir 

an Roinn agus na coláistí, agus chun tacú le foirmliú beartais i 

leith oideachais tosaigh mhúinteoirí.

Seo a leanas na coláistí a ndéanann an Chigireacht 

meastóireachtaí iontu

• Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach

• Coláiste Mhuire, Marino

• Coláiste Phádraig, Droim Conrach

• Coláiste Oideachais Froebel, An Charraig Dhubh

• Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann, Ráth Maonais

• Coláiste Chaitríona, Cnoc Síon

• Coláiste Hibernia.

Le linn na scoilbhliana 2003/2004 rinne foireann de naonúr  

cigirí meastóireacht ar 100 mac léinn a bhí ag staidéar do chéim 

baitsiléar san oideachas agus ar 43 mac léinn iarchéime ón 

gcéad chúig choláiste liostaithe thuas. Roghnaíodh na mic léinn 

de réir raon critéir, lena n-áirítear réamhthorthaí ar chleachtadh 

teagaisc a tháinig ó na coláistí, suíomh agus cineál na scoile ina 

rinneadh an cleachtadh teagaisc, agus na ranganna a bhí na 

mic léinn ag teagasc.

Dhéileáil an mheastóireacht le ceithre phríomhréimse: pleanáil 

agus ullmhúchán, caighdeán teagaisc, caighdeán foghlama, 

agus measúnacht. Seo a leanas toradh mheastóireacht na 

bliana 2003/2004

• fuair formhór na mac léinn rátáil mar chleachtóirí a bhí  

go maith nó an-mhaith

• bhí an chuid is mó de na mic léinn fuinniúil agus bhí cuspóir 

ag baint lena gcuid oibre agus chruthaigh siad timpeallacht 

dhearfach, thacúil ina seomraí ranga

• bhí formhór na mac léinn ina gcumarsáideoirí éifeachtacha,  

a d’úsáid modheolaíochtaí teagaisc mhaithe.

I measc na réimsí d’fhorbairt bhí

• an riachtanas atá ann do mhic léinn réimse níos leithne 

modheolaíochtaí teagaisc a úsáid agus go háirithe díriú ar 

mhodheolaíochtaí a éascaíonn foghlaim ghníomhach do 

dhaltaí

• forbairt scileanna smaointeoireachta ard-ord daltaí

• úsáid straitéisí measúnachta

• ceachtanna a thomhas ó thaobh ama de.
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Foilseofar tuarascáil ilchodach ar an meastóireacht in 2005.

4.3.2 Ionduchtú do mhúinteoirí nuacháilithe

Bhunaigh an Roinn tionscadal píolótach ar ionduchtú  

múinteoirí do mhúinteoirí nuacháilithe (MNC) i mí Mheán  

Fómhair 2002 agus é mar aidhm aige beartas náisiúnta ar 

ionduchtú múinteoirí a fhorbairt. Bhí baill den Chigireacht 

páirteach i mbunú, bainistíocht agus forbairt an tionscadail  

seo. Bhain an tionscnamh le Coláiste Phádraig, Droim Conrach, 

Roinn an Oideachais in Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath, 

ceardchumainn na múinteoirí, agus ionaid oideachais freisin.

Coiste Stiúrtha Náisiúnta atá ag déanamh bainistíochta ar an 

tionscadal, ar a bhfuil baill ón Rannóg um Oideachas Múinteoirí 

(ROM), an Chigireacht, agus ionadaithe ó na grúpaí 

comhpháirtithe.

Tá tuarascáil bunaithe ar an taighde a rinneadh i sraith I agus II 

den tionscadal á ullmhú don Roinn.

4.3.3 Forbairt ghairmiúil leanúnach (FGL)

Cuireann an Roinn Oideachais agus Eolaíochta maoiniú ar  

fáil do raon leathan tionscnamh a chabhraíonn le múinteoirí 

feabhas a chur ar a gcuid scileanna bainistíochta, oideolaíocha 

agus gairmiúla. Cabhraíonn an Chigireacht le tosaíochtaí a 

aithint a bhaineann le cláir forbartha ghairmiúla leanúnacha agus 

déanann sé monatóireacht ar chaighdeán roinnt de na cúrsaí  

a chuirtear ar fáil do mhúinteoirí.

Príomheilimint den chlár FGL a chuirtear ar fáil do mhúinteoirí  

is ea leasú curaclaim agus cláir, agus cabhraíonn raon seirbhísí 

tacaíochta, atá a mbainistiú ag an ROM, le scoileanna agus iad 

ag cur tús le hathrú agus forbairt.

Bunoideachas

Ó mhí Mheán Fómhair 1999 tá freagracht ag Clár Tacaíochta 

Churaclam na Bunscoile (CTCB) as tabhairt isteach céimnithe 

Churaclam na Bunscoile (1999) trí chláir forbartha ghairmiúla 

chuimsitheacha a chur ar fáil do mhúinteoirí bunscoile i ngach 

réimse curaclaim.

Le linn na tréimhse 2001-2004, chuir cigirí le hobair an CTCB  

ar na bealaí seo a leanas

• rinne leas-phríomhchigirí, príomhchigirí cúnta agus cigirí 

sinsearacha ionadaíocht ar an gCigireacht ar an nGrúpa 

Forfheidhmiúcháin do Churaclam na Bunscoile

• bhí beirt chigirí ar Choiste Bainistíochta CTCB

• d’oibrigh cigirí le saineolas sna réimsí éagsúla curaclaim le 

gach foireann ábhair agus bhí siad páirteach in earcaíocht 

agus oiliúint oiliúnóirí, sainchomhairle a chur ar fáil do na 

foirne a dhearann ábhair, agus aiseolas a thagann óna 

ngníomhaíochtaí meastóireachta a chur ar fáil

• ar leibhéal áitiúil, ainmníodh ceathrar roinnchigirí chun 

idirchaidreamh a dhéanamh le baill fhoireann an CTCB  

ar shaincheisteanna cur i bhfeidhm a thagann chun cinn  

i scoileanna.

Maidir le Curaclam na Bunscoile a chur i bhfeidhm, chuir an 

Chigireacht tús le roinnt meastóireachtaí a chlúdaíonn an clár 

tacaíochta é féin agus cur i bhfeidhm an churaclaim. In 2002 

rinne an Roinn coimisiúnú ar mheastóireacht sheachtrach ar  

an CTCB, a bhí páirtmhaoinithe ag an gComhairle Náisiúnta 

Curaclaim agus Measúnachta. Tá cigire mar chathaoirleach ar 

an gCoiste Stiúrtha don mheastóireacht seo, agus tá cigire eile 

mar bhall den choiste.

Iar-Bhunoideachas

Ar leibhéal an iar-bhunoideachais, feidhmíonn cigirí mar 

chomhairleoirí agus mar naisc idir na seirbhísí tacaíochta 

tiomanta, an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus 

Measúnachta agus an Roinn. Baineann na cúraimí seo a leanas 

le cigire ábhair ainmnaithe i gcás gach seirbhís tacaíochta

• bheith ina b(h)all den Choiste Stiúrtha

• cuidiú le hearcaíocht agus oiliúint oiliúnóirí

• comhairle a chur ar fáil maidir le dearadh na gclár forbartha 

gairmiúil

• cuairt a thabhairt ar chúrsaí agus aiseolas agus comhairle a 

chur ar fáil do sholáthróirí cúrsaí

• meastóireacht a dhéanamh ar thorthaí le linn gníomhaíochtaí 

cigireachta i scoileanna.

Le linn na tréimhse 2001-2004 bhí seirbhísí tacaíochta curaclaim 

speisialacha ag feidhmiú sna réimsí seo a leanas

• An Teastas Sóisearach: Oideachas Reiligiúnach, 

Matamaitic, Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus 

Sláinte (OSPS), Eolaíocht, agus Corpoideachas

• An Ardteistiméireacht: Bitheolaíocht, Eacnamaíocht 

Bhaile, Tíreolaíocht, Stair, Oideachas Reiligiúnach, 

agus Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta.
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Lena chois sin, bhí ról suntasach ag an gCigireacht i mbunú 

agus bainistíocht na Seirbhíse Tacaíochta Dara Leibhéal  

(STDL) agus tá ionadaíocht ag an gCigireacht ar choiste 

bainistíochta na seirbhíse sin. Déanann an STDL soláthar  

do chláir forbartha foirne chun tacú le teagasc agus foghlaim 

agus forbairt ghairmiúil leanúnach sna réimsí curaclaim agus  

sna cláir seo a leanas

• Béarla, Ceimic, agus Fisic na hArdteistiméireachta

• Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh agus Oideachas 

Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil (OSSP)

• An Idirbhliain, Gairmchlár na hArdteistiméireachta, 

agus an Ardteistiméireacht Fheidhmeach.

4.3.4 Meastóireacht ar Chlár Cúrsa  
Samhraidh do Mhúinteoirí Bunscoile

Is cuid lárnach iad na cúrsaí samhraidh den raon gníomhaíochtaí 

forbartha gairmiúla atá ar fáil do mhúinteoirí bunscoile. Tá  

an Clár Cúrsa Samhraidh comhordaithe ag cigire sinsearach 

bunaithe sa Rannóg um Oideachas Múinteoirí agus bíonn baint 

ag cigirí atá bunaithe go réigiúnach le breithiúnas a thabhairt ar 

iarrataisí agus le meastóireacht a dhéanamh ar chaighdeán 

sampla cúrsaí gach bliain.

D’aimsigh tuarascáil ar an meastóireacht do chlár na bliana 

2003 gur fhreastail 15,086 múinteoir ar 682 cúrsa samhraidh, 

líon iomlán rannpháirtithe cothrom le 61 faoin gcéad de 

mhúinteoirí bunscoile. Seo a leanas roinnt torthaí na tuarascála

• Bhí cúrsaí eagraithe agus curtha i láthair go maith agus  

go ginearálta bhí siad ar aon dul le treoirlínte oifigiúla.

• D’éascaigh formhór na gcúrsaí forbairt ghairmiúil trí thagairt  

a dhéanamh d’ábhar agus modheolaíochtaí i gCuraclam  

na Bunscoile.

• Cé go raibh leibhéal ginearálta sástachta le hábhar na 

gcúrsaí maidir le Curaclam na Bunscoile, aithníodh go  

raibh tuilleadh forbartha ag teastáil ón réimse a bhain le 

measúnacht ar dhaltaí.

• Bhí ionadaíocht mhaith déanta ar na hAmharcealaíona agus 

ar Chorpoideachas i gcúrsaí atá sonrach don churaclam, 

ach ní raibh mórán cúrsaí sa Bhéarla nó sa Mhatamaitic.

• Bhí imní ann nach raibh a dóthain tionchair ag cúrsaí  

ar fhorbairt scileanna teagaisc sa litearthacht agus san 

uimhearthacht, de bharr neamhchothromaíocht i soláthar 

cúrsaí.

Moladh na rudaí seo a leanas sa tuarascáil:

• Ba cheart do sholáthróirí cúrsaí a chuireann raon cúrsaí  

ar fáil (cosúil le hionaid oideachais) a chinntiú go bhfuil 

cothromaíocht fheiliúnach idir na réimsí uile curaclaim, agus 

a chinntiú go bhfaigheann cúrsaí sa litearthacht agus san 

uimhearthacht go háirithe an aird ar cheart dóibh a fháil.

• Ní mór do sholáthróirí cúrsaí a chinntiú go roghnaítear cúrsaí 

ar bhonn na dtorthaí ó anailísí cuí ar riachtanais.

• Do na soláthróirí cúrsaí nach bhfuil cúlra acu in oideachas 

bunscoile, ní mór dóibh a chinntiú go ndéantar an 

ghaolmhaireacht idir ábhar cúrsaí agus teagasc an ábhair  

sin do dhaltaí bunscoile i gcomhthéacs Churaclam na 

Bunscoile a fhorbairt go hiomlán do rannpháirtithe.

• Ní mór do sholáthróirí cúrsaí a chinntiú go bhfuil gach  

seisiún de chúrsa curaclaim bunaithe ar shnáitheanna agus 

ar shnáithaonaid Churaclam na Bunscoile agus ní mór dóibh 

measúnachtaí ar dhul chun cinn daltaí a chur san áireamh 

mar chuid den chúrsa.

Taispeántán 13: Meastóireacht ar Chlár Cúrsa Samhraidh, 
2003: Scóip chúrsaí an churaclaim
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Cuireadh torthaí na tuarascála in iúl do na hionaid oideachais,  

a bhfuil ról suntasach acu i gcúrsaí samhraidh a chur ar fáil.
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4.4 CÁILÍOCHTAÍ MÚINTEOIRÍ

4.4.1 Ag cur comhairle ar fáil maidir  
le haitheantas ar cháilíochtaí múinteoirí

Cuireann an Chigireacht comhairle ar Rannóg Riaracháin 

(Bunoideachas) na Roinne maidir le cáilíochtaí múinteoirí 

bunscoile, lena n-áirítear iarratais uathu siúd le cáilíocht  

teagaisc ó dhlínse eile agus ar mian leo aitheantas a fháil mar 

mhúinteoirí i mbunscoileanna nó i scoileanna speisialta in Éirinn.

• Meastar gach iarratas ar aitheantas leis féin, de réir rialachán 

a rialaíonn a leithéid d’aitheantas atá leagtha amach i 

gCiorclán 25/00, Recognition of Teacher Qualifications  

for the Purposes of Teaching in National Schools.

Cabhraíonn an Chigireacht le caighdeáin a chothabháil maidir  

le haitheantas ar cháilíochtaí múinteoirí iar-bhunoideachais trí 

chomhairle a chur ar fáil sna réimsí seo a leanas

• obair na Comhairle Clárúcháin agus a rialacháin maidir le 

clárú múinteoirí do cheapacháin i meánscoileanna deonacha

• coinníollacha na Roinne mar atá sonraithe i Meamram V7 

agus Ciorclán 32/92 do cheapacháin i scoileanna coistí 

gairmoideachais

• na riachtanais do cheapacháin i scoileanna pobail agus 

scoileanna cuimsitheacha.

4.5 TIONSCNAIMH LE TACÚ LE 

BAINISTÍOCHT AGUS PLEANÁIL 

SCOILE

4.5.1 Pleanáil forbartha scoile – bunscoileanna 
agus scoileanna iar-bhunoideachais

Bunaíodh an Tionscnamh um Phleanáil Forbartha Scoile sa 

bhliain 1999 chun pleanáil forbartha chomhoibritheach a chur 

chun cinn ar mhaithe le héifeachtúlacht scoileanna a fheabhsú. 

Tá dhá fhoireann ar leith ann, foireann bhunoideachais agus 

foireann iar-bhunoideachais, agus tá foireann tacaíochta ag 

gach ceann acu.

Ón uair a cuireadh tús leis an tionscnamh bhí páirt lárnach ag  

an gCigireacht i mbainistíocht na gcoistí comhairliúcháin agus 

bainistíochta do gach foireann. Ina theannta sin, bíonn na cigirí 

ainmnithe ag obair go dlúth leis an dá fhoireann tacaíochta.

Sa bhliain 2002 bunaíodh coiste cigirí bunscoile le gníomhú  

mar idirghabhálaí idir an Chigireacht agus brainse bunscoile an 

tionscnaimh. Rinne an coiste meastóireacht dhírithe ar phleanáil 

i 30 bunscoil le linn na scoilbhliana 2003/2004. Tá tuarascáil ar 

an meastóireacht seo á ullmhú agus foilseoidh an Chigireacht  

é sa bhliain 2005.

Cuireann saincheisteanna a aithnítear le linn meastóireachtaí  

na gcigirí i scoileanna faisnéis ar fáil d’obair an Tionscnaimh  

um Phleanáil Forbartha Scoile. Ar bhonn náisiúnta agus 

réigiúnach, oibríonn cigirí leis na seirbhísí tacaíochta le cinntiú  

go bhfaigheann scoileanna tacaíocht agus iad ag díriú a gcuid 

pleanála ar chaighdeán teagaisc agus foghlama sna seomraí 

ranga a fheabhsú.

4.5.2 Forbairt ceannaireachta do scoileanna

In 2002 chuir an Roinn tús leis an gclár ar a dtugtar Forbairt 

Ceannaireachta do Scoileanna (FCS) chun forbairt ghairmiúil  

a chur chun cinn do phríomhoidí agus do leas-phríomhoidí  

i mbunscoileanna agus i scoileanna iar-bhunoideachais.  

Tá príomhchigire cúnta mar chathaoirleach ar an gcoiste 

bainistíochta a dhéanann maoirseacht ar obair laethúil clár  

FCS, agus tacaíonn coiste comhairliúcháin, ar a bhfuil na 

comhpháirtithe uile san oideachas páirteach, le hobair an 

tionscnaimh.

Faoi láthair, is ar an gclár Misneach atá béim FCS, clár a 

thugann deis do phríomhoidí nua páirt a ghlacadh i gceardlanna 

cónaitheacha le linn an chéad ocht mí dhéag dá dtréimhse mar 

phríomhoide.

Tá an clár seo á leathnú anois chun soláthar do cheannairí 

scoile atá ann cheana féin a chur san áireamh. I mí Lúnasa 

2004, cuireadh tús le clár píolótach do leas-phríomhoidí 

(scoileanna iar-bhunoideachais), a rinneadh i gcomhar le 

Cumann Náisiúnta Príomhoidí agus Leas-Príomhoidí (CNPL), 

agus i mí Eanáir 2005, cuireadh tús le clár píolótach do 

phríomhoidí (bunscoile), a rinneadh i gcomhar le Líonra 

Phríomhoidí Bunscoile na hÉireann (LPBE) agus Ionad 

Oideachais Chorcaí.

4.5.3 Féinmheastóireacht a chur chun cinn: 
Foilsiú Ag Breathnú ar an Scoil Againne

Tá páirt lárnach ag an gCigireacht i dtacaíocht agus cur  

chun cinn a bhaineann le caighdeán a bhaint amach trína 

ngníomhaíochtaí meastóireachta i scoileanna. Glactar leis gur 

féidir le scoileanna iad féin cur go mór le caighdeán a fheabhsú 

trí fhéinmheastóireacht, agus ar an ábhar sin d’fhoilsigh Aonad 

Taighde agus Tacaíochta Meastóireachta na Cigireachta na 

foilseacháin seo a leanas
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• Ag Breathnú ar an Scoil Againne: Cúnamh le haghaidh 

Féinmheasúnachta i mBunscoileanna

• Ag Breathnú ar an Scoil Againne: Cúnamh le haghaidh 

Féinmheasúnachta i Scoileanna Dara Leibhéal

Cuireann na foilseacháin seo, a eisíodh in 2003, creat ar fáil 

chun tacaíocht a thabhairt d’athbhreithniú inmheánach ar 

bheartais scoile agus chun éifeachtúlacht scoile agus feabhsú 

scoile a chur chun cinn i gcúig réimse leathan: bainistíocht, 

pleanáil, soláthar curaclaim, caighdeán foghlama agus teagaisc, 

agus tacaíocht do dhaltaí.

Usáideann an Chigireacht an creat seo freisin nuair atáthar i 

mbun meastóireachta ar an scoil uile (MSU) agus mar bhonn  

do mheastóireachtaí seachtracha eile ar obair scoileanna agus 

ionad oideachais.

4.6 TACAÍOCHT DON GHAEILGE 

SA CHÓRAS OIDEACHAIS

Cuireann an Chigireacht le forbairt, cur chun cinn agus úsáid  

na Gaeilge i scoileanna agus in ionaid oideachais leis an mbaint 

lárnach atá aige le bainistíocht agus comhordú raon tionscnamh 

ar leith agus de réir alt 13 (3) (f) den Acht Oideachais (1998).

4.6.1 Forbairt beartais don Ghaeilge  
sa chóras oideachais

Sa bhliain 2003 bunaíodh coiste de chigirí bunscoile agus  

iar-bhunoideachais chun beartais a mheas don Ghaeilge sa 

chóras oideachais. Ba é an dualgas oibre a bhí ar an gcoiste 

impleachtaí na reachtaíochta san Acht Oideachais (1998) agus 

in Acht na dTeangacha Oifigúla (2003) a mheas don Chigireacht, 

don Roinn go ginearálta, agus don chóras scoile.

Bhí na téarmaí tagartha seo a leanas ag an gcoiste

• oibligeáidí reachtúla na Roinne i leith na Gaeilge agus  

na himpleachtaí don Chigireacht a shoiléiriú

• anailís a dhéanamh ar an gcás maidir le teagasc agus 

foghlaim na Gaeilge i gcatagóirí difriúla scoileanna

• iniúchadh a dhéanamh ar ról agus feidhm na Cigireachta 

maidir le cur chun cinn na Gaeilge i gcomhthéacs oideachais 

leanaí

• tús a chur le beartais a dhréachtú chun stádas na Gaeilge  

a fheabhsú sa chóras oideachais.

D’aithin an coiste na dúshláin seo a leanas maidir le beartais

• an gá d’oiliúint mhúinteoirí ar chaighdeán níos airde ag 

leibhéal an bhunoideachais agus an iar-bhunoideachais  

chun curaclam atá bunaithe ar chumarsáid a chothabháil

• an gá go gcuirfear níos mó béime ar líofacht labhartha 

múinteoirí sa réamhsheirbhís

• an gá le cúrsaí breise a chur ar fáil do mhúinteoirí atá ag 

staidéar don Scrúdú le haghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge 

(SCG)

• an gá atá ann go mbeadh acmhainní ábhair níos fearr  

ag scoileanna chun Gaeilge a theagasc

• an méadú ar líon na ndaltaí lena ndeonaítear díolúine  

ón nGaeilge.

Chomh maith leis an méid sin thuas, mhol an coiste gur  

cheart suirbhé a dhéanamh chun an leibhéal líofachta sa 

Ghaeilge atá ag foireann na Roinne a aimsiú, baill na Cigireachta 

san áireamh. Táthar i mbun iniúchadh a dhéanamh laistigh den 

Roinn ar thosaíochtaí do ghníomh fadtréimhseach agus 

gearrthréimhseach bunaithe ar an dtuarascáil seo.

4.6.2 Scrúdú le haghaidh Cáilíochta sa 
Ghaeilge (SCG) do mhúinteoirí a fuair oiliúint 
lasmuigh den stát

Ní mór do mhúinteoirí bunscoile ar cuireadh oiliúint orthu 

lasmuigh den stát a léiriú don Roinn go bhfuil ar a gcumas  

an Ghaeilge a theagasc agus an raon iomlán ábhar bunscoile  

a theagasc trí mheán na Gaeilge, sula bhfaigheann siad 

aitheantas iomlán le teagasc i ranganna príomhshrutha i 

mbunscoileanna. Is féidir go mbronnfaí aitheantas sealadach  

ar a leithéid de mhúinteoirí le teagasc i mbunscoileanna 

príomhshrutha nó aitheantas srianta le teagasc i scoileanna  

nó ranganna speisialta amháin, áit nach riachtanas de chuid  

an churaclaim í an Ghaeilge. De ghnáth bíonn cúig bliana ag 

daoine le haitheantas sealadach na comhpháirteanna scríofa, 

éisteachta agus labhartha a bhaineann leis an Scrúdú le 

haghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge (SCG) a bhaint amach.

Go dtí deireadh na bliana 2004 bhí freagracht ar bhaill na 

Cigireachta maidir le siollabais agus páipéir scrúdaithe a  

ullmhú, an scrúdú SCG a reáchtáil, agus scripteanna a mharcáil. 

Tá athrú tagtha ar shocruithe do bhainistíocht agus riarachán  

an scrúdaithe le freastal ar líon iarrthóirí atá ag dul i méid go  

tapa agus le moltaí comhlachta athbhreithnithe a thuairiscigh  

ar an SCG in 2004 a chur san áireamh. D’aithin an comhlacht 

athbhreithnithe seo, a bhí faoi chathaoirleacht phríomhchigire 

cúnta, na nithe seo a leanas
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• nár tháinig na seirbhísí tacaíochta don SCG leis na 

coinníollacha athraitheacha a bhaineann leis an scrúdú

• go raibh gá le roinnt athruithe beartais thábhachtacha chun 

modhanna le hiarrthóirí a scrúdú a fheabhsú, chomh maith 

leis na tacaíochtaí atá ar fáil dóibh.

Tá roinnt tacaíochtaí bunaithe cheana féin, siollabas teanga 

cuimsitheach san áireamh, Siollabas Teanga: An Scrúdú le 

haghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge (SCG). Bhí páirt lárnach ag  

an gCigireacht maidir le cur le chéile an tsiollabais, chomh  

maith le hullmhú an lámhleabhair don scrúdú, Lámhleabhar  

an SCG: Nósanna Imeachta. Tá faisnéis chuimsitheach le fáil  

sa lámhleabhar maidir le rialacha agus nósanna imeachta an 

scrúdaithe agus tá iarpháipéir scrúduithe chomh maith le 

freagraí samplacha le fáil ann freisin.

Chomh maith leis sin, thug tuarascáil an chomhlachta 

athbhreithnithe faoi deara go raibh easpa téacsleabhar litríochta 

don SCG; tá obair ar ullmhú téacsleabhair tugtha chun  

críche ag an gCigireacht anois. Mhol an tuarascáil gur  

cheart do chomhlacht cosúil le coláiste oideachais, freagracht  

a ghlacadh as riarachán iomlán gnéithe uile an SCG.  

Le deireanas chomhaontaigh an Roinn ar shocruithe do  

riaradh an scrúdaithe le hInstitiúid Oideachais Marino.

4.6.3 Forbairt ar ábhair acmhainne

Sa bhliain 2001 bhunaigh an Roinn Scéim na nDearthóirí, 

tionscnamh acmhainne dearaidh agus forbartha le haghaidh  

a thabhairt ar shainriachtanais teagasc na Gaeilge ar leibhéal 

bunscoile sa Ghaeltacht agus i scoileanna Lán-Ghaeilge. Chuir 

an Chigireacht an scéim le chéile. Tugadh ceathrar múinteoirí  

ar iascacht chun áiseanna teagaisc nua-aimseartha a fhorbairt 

do scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge ar aon dul  

le riachtanais Churaclam na Bunscoile (1999). Tá seachtar ar an 

bhfoireann dearaidh anois mar aon le comhordaitheoir náisiúnta. 

Tá an tionscnamh á rialú ag coiste stiúrtha, ar a bhfuil beirt bhall 

den Chigireacht.

Tá an fhoireann dearaidh tar éis dul i gcomhairle leis an 

gCigireacht agus le roinnt saineolaithe seachtracha chun 

riachtanais na ndaltaí ar cainteoirí dúchais iad i scoileanna 

Gaeltachta agus riachtanais na ndaltaí i scoileanna a 

fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge a aithint agus aghaidh  

a thabhairt orthu.

De bharr ábhair phíolótacha a thabhairt isteach i scoileanna,  

tá sraith nua ábhar curtha le chéile, ar a dtugtar Séideán Sí,  

do ranganna naíonáin mar chuid de phacáiste comhtháite 

d’acmhainní teagaisc. Is ar riachtanais agus suimeanna teanga 

an linbh féin atá príomhbhéim na n-ábhar seo. I measc na nithe 

atá sa phacáiste tá lámhleabhar múinteora, sraith “fíor” leabhar, 

sraith “leabhar mór”, póstaeir, cártaí pictiúir, dlúthdhioscaí, 

puipéid, agus cluichí cártaí. Glacadh go fonnmhar leis na 

hábhair acmhainne i scoileanna. Tá go leor ullmhúcháin  

déanta maidir leis an obair ar ábhair do rang a haon.

4.6.4 Páirtíocht san obair a dhéanann  
An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta  
agus Gaelscolaíochta (COGG)

Bunaíodh An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus 

Gaelscolaíochta (COGG) faoi fhorálacha alt 31 den Acht 

Oideachais (1998). Baineann ról na comhairle le hoideachas 

bunscoile agus iar-bhunoideachas, agus baineann na trí 

phríomhréimse oibre le soláthar acmhainní teagaisc, soláthar 

seirbhísí tacaíochta, agus taighde. Tá 22 ball ar an gcomhairle, 

lena n-áirítear tuismitheoirí, múinteoirí agus saineolaithe  

eile a ceapadh in 2002 ar feadh téarma ceithre bliana.  

Tá príomhchigire cúnta ina bhall den chomhairle agus cuireann 

an duine sin nasc ar fáil idir an chomhairle agus an Roinn.

Feidhm lárnach de chuid na comhairle is ea pleanáil agus 

comhordú ar sholáthar téacsleabhar agus áiseanna foghlama 

agus teagaisc trí mheán na Gaeilge. Déantar é seo trí choistí  

a thuairiscíonn don chomhairle, mar a leagtar amach i gcuid 

4.6.1 thuas.

4.6.5 Freagracht faoi Acht na dTeangacha 
Oifigiúla (2003)

Faoi alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla (2003), tá sé de 

dhualgas ar an Roinn Oideachais agus Eolaíochta, chomh maith 

le 24 comhlacht poiblí, scéim trí bliana a chur le chéile ag cur 

síos ar na seirbhísí ar féidir leis a chur ar fáil trí Ghaeilge, go 

dátheangach nó trí Bhéarla.

Bunaíodh grúpa oibre go deireanach in 2004 chun an acmhainn 

atá ann faoi láthair chun seirbhísí as Gaeilge a chur ar fáil a 

aimsiú agus chun moltaí beartais a chur le chéile chun seirbhísí 

trí mheán na Gaeilge ar fud na Roinne a fheabhsú. Déanann 

leas-phríomhchigire agus príomhchigire cúnta ionadaíocht ar an 

gCigireacht ar an ngrúpa oibre.

Cuirfidh an scéim leis an mbeartas teanga reatha atá ag an 

Roinn agus beidh sé faoi réir ag na prionsabail atá leagtha 

amach cheana féin i gCairt Seirbhíse do Chustaiméirí na Roinne.
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4.6.6 Atreoruithe maidir le díolúine ón nGaeilge

Tá an t-údaras ag scoileanna díolúine a dheonadh do dhalta  

ó staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge de réir na gciorclán 

M10/94 agus 12/96. Nuair a thagann neamhchinnteacht chun 

cinn maidir le hincháilitheacht do dhíolúine, is féidir le húdaráis 

scoile an cás a chur ar aghaidh chuig an Roinn. Ullmhaíonn baill 

den Chigireacht comhairle ar chásanna a chuirtear faoi bhráid 

na Roinne le cinneadh a fháil.

Is cúis imní an leibhéal méadaithe de dhíolúintí ón nGaeilge.  

Tá sé ardaithe ó 2.6 faoin gcéad de dhaltaí in 1993 go 9 faoin 

gcéad in 2003.

Chuir an Chigireacht tús le hathbhreithniú ar na ciorcláin chuí 

agus feidhmiú na scéime go ginearálta, agus cumhdóidh sé  

seo na tuairimí agus moltaí atá ag rannóga riaracháin na Roinne, 

an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNCO), an 

Chigireacht é féin agus na comhpháirtithe oideachais. Táthar  

ag ullmhú ciorclán nua a chuireann síos ar nósanna imeachta  

do dhíolúine i mbunscoileanna agus i scoileanna iar-

bhunoideachais.

4.6.7 Monatóireacht ar An Teastas Gaeilge  
do Mhúinteoirí Iar-bhunoideachais

Níl sé riachtanach níos mó go mbeadh ar mhúinteoirí iar-

bhunoideachais nach n-úsáideann Gaeilge ina gcuid obair 

laethúil an chuid labhartha den scrúdú Ceardteastas Gaeilge  

a dhéanamh. Ní mór do mhúinteoirí Gaeilge agus iad siúd atá 

fostaithe i scoileanna Gaeltachta agus i scoileanna eile arb í  

an Ghaeilge an modh teagaisc, líofacht iomlán a bheith acu sa 

Ghaeilge agus ní mór dóibh An Teastas Gaeilge do Mhúinteoirí 

Iar-bhunoideachais a bheith acu. Sular bunaíodh Coimisiún  

na Scrúduithe Stáit (CSS), chuir baill den Chigireacht comhairle 

beartais ar fáil do Bhrainse Scrúduithe na Roinne maidir le 

riarachán agus reáchtáil an scrúdaithe seo. Anois tagann sé  

seo faoi fhreagracht an CSS.

4.6.8 Ardteastas sa Ghaeilge á bhainistiú

Is ardcháilíocht sa Ghaeilge é an Ardteastas sa Ghaeilge do 

dhaoine le cáilíocht múinteoireachta bunscoile. Is féidir an  

bunús a bhaineann leis a rianú siar go dtí an cháilíocht is airde  

a bronnadh ar mhúinteoirí bunscoile a d’fhreastail ar chúrsaí 

inseirbíse i gcoláistí Gaeilge sna 1920idí. Is ball den Chigireacht 

a dhéanann bainistíocht ar an scrúdú, a leagan amach na 

páipéir, a mharcáileann na scripteanna, a cheadaíonn teidil na 

dtionscadal, a dhéanann na tionscadail chríochnaithe a ghrádú 

agus a reáchtálann na scrúduithe labhartha. Nuair a bhronntar 

Ardteastas ar iarrthóir rathúil, seasann sé d’ardchaighdeán sa 

Ghaeilge agus sa litríocht agus tuilleann sé liúntas breise 

tuarastail.

4.7 FORBAIRT AGUS 

ATHBHREITHNIÚ AR 

SHOLÁTHAR OIDEACHAIS 

SPEISIALTA

4.7.1 Tacú le forbairt na Comhairle  
Náisiúnta um Oideachas Speisialta (CNOS)

Moladh go mbunófaí comhairle d’oideachas speisialta don 

chéad uair i dtuarascáil an Ghrúpa Pleanála ar Oideachas 

Speisialta a bhí faoi chathaoirleacht an Phríomh-Chigire. Ó shin, 

tá páirt mhór tógtha ag an gCigireacht san obair ullmhúcháin  

a chabhraigh le bunú na Comhairle Náisiúnta um Oideachas 

Speisialta (CNOS).

Chuir baill den Chigireacht, go háirithe iad siúd le dualgais 

sannaithe a bhaineann le hoideachas speisialta, go mór leis  

an ullmhúchán ar láinseáil feidhmiúil an CNOS ar 1 Eanáir 2005. 

Aithníodh feidhmeanna cuí le haistriú ón gCigireacht go timirí 

riachtanais oideachais speisialta na comhairle (TROS). Rinneadh 

nósanna imeachta reatha, riachtanais ama agus paraiméadair 

bheartais a chlárú agus a phlé le hoifigigh na comhairle.

I Meán Fómhair 2004, chuir cigirí le cúig seimineár oiliúna  

TROS, agus i mí na Samhna 2004, d’eagraigh an Chigireacht,  

le tacaíocht ón tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais 

(SNSO), ceardlann trí lá do 70 TROS, áit ar tugadh aghaidh ar 

shaincheisteanna beartais agus nósanna imeachta praiticiúla  

a bhaineann le leithdháileadh cúntóirí riachtanas speisialta  

ar scoileanna.

Tá sé mar rún go gceadóidh bunú na comhairle seo  

don Chigireacht a obair oideachais speisialta a athdhíriú  

ar mheastóireacht, forbairt beartais, agus comhairle.  

Tá leas-phríomhchigire mar bhall den CNOS.
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4.7.2 Tacú le forbairt treoirlínte  
curaclaim oideachais speisialta CNCM

Le linn na bliana 2001/2002 ghlac baill den Chigireacht le 

freagracht speisialta sa réimse a bhaineann le hoideachas 

speisialta páirt i gcoistí CNCM a bhí ag dréachtú treoirlínte 

curaclaim do mhúinteoirí ar dhaltaí faoi mhíchumas foghlama 

ginearálta (MFG) i mbunscoileanna agus i scoileanna iar-

bhunoideachais. Chabhraigh an Chigireacht le roinnt coistí  

ar gach leibhéal, agus cuireadh na dréacht-treoirlínte le chéile 

agus scaipeadh iad roimh dheireadh na bliana 2002.

Le linn 2003, chuir múinteoirí dréacht-treoirlínte i bhfeidhm  

ar bhonn píolótach i scoileanna, agus bhí cruinnithe 

comhairliúcháin ar siúl idir an CNCM agus grúpaí leasmhara 

éagsúla, cosúil le múinteoirí, tuismitheoirí, agus comhlachtaí 

deonacha. Chabhraigh cigirí le dualgais oideachais speisialta, 

leis an CNCM chun tuairimí na gcigirí uile ar na dréacht-

treoirlínte curaclaim a chur le chéile.

4.7.3 Comhoibriú leis an tSeirbhís  
Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO)

Le linn na tréimhse atá faoi scáth na tuarascála seo, bhí 

idirchaidreamh agus comhoibriú ar siúl idir an Chigireacht  

agus an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO), 

agus d’oibrigh an Chigireacht go dlúth le rannóga eile na Roinne 

maidir le forbairt beartais in oideachas riachtanas speisialta agus 

i soláthar acmhainní breise do leanaí le riachtanais speisialta 

oideachais. Áirítear ar na réimsí seo

• tacaíocht a thabhairt do scoileanna príomhshrutha agus 

scoileanna speisialta a bhí ag bunú soláthar oideachais 

speisialta nua

• eagrú agus cur i bhfeidhm athbhreithnithe ar sholáthar do 

dháltaí le riachtanais speisialta oideachais i scoileanna 

príomhshrutha

• comhairle a thabhairt ar chiorcláin nua ar oideachas 

speisialta

• córas ualaithe a fhorbairt chun poist mhúinteoirí acmhainne  

a leithdháileadh ar bhunscoileanna

• riachtanais leanaí atá páirteach i ndlíthíocht a aithint agus 

comhairle a chur ar rannóga riaracháin na Roinne.

4.7.4 Rannpháirtíocht Eorpach in oideachas 
riachtanas speisialta

Ghlac an Chigireacht páirt i ngníomhaíochtaí agus tionscadail  

na Gníomhaireachta Eorpaí um Fhorbairt in Oideachas 

Riachtanas Speisialta le linn 2004. Is líonra oifigigh deartha 

polasaí náisiúnta é an ghníomhareacht. D’eagraigh sé cruinniú 

débhliantúil na gníomhaireachta i mBaile Átha Cliath i mí an 

Mhárta 2004, agus d’fhreastail ionadaithe ó níos mó ná fiche tír 

Eorpach ar an gcruinniú. I gcomhar leis an gcruinniú 

débhliantúil, agus chun aitheantas a thabhairt d’Uachtaránacht 

na hÉireann ar an AE, eagraíodh seimineár i gCaisleán Bhaile 

Átha Cliath faoi Sholáthar do Leanaí le Neamhoird Speictrim 

Uathachais. D’fhreastail foireann agus baill na gníomhaireachta 

ar an seimineár, chomh maith le haíonna ó na coláistí oideachais 

agus ollscoileanna.

4.7.5 Líonra Idirnáisiúnta: Daltaí le Riachtanais 
Speisialta Oideachais, Deacrachtaí, Míchumais 
agus Míbhuntáistí (SENDDD)

Thar roinnt blianta, faoin OECD, d’fhorbair an tIonad um 

Thaighde agus Nuálaíocht Oideachais (CERI) creat chun 

staitisticí agus tascairí a fhorbairt sa réimse a bhaineann le 

hoideachas speisialta, ar féidir a úsáid le córais oideachais 

speisialta i dtíortha éagsúla a chur i gcomparáid lena chéile. 

Déanann an staidéar ar Dhaltaí le Riachtanais Speisialta 

Oideachais, Deacrachtaí, Míchumais agus Míbhuntáistí 

(SENDDD), ina ndéanann an Chigireacht ionadaíocht ar Éirinn, 

iarracht creat aontaithe a chur ar fáil ionas gur féidir comparáid 

idirnáisiúnta feabhsaithe a dhéanamh. ar sholáthar oideachais 

do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais.

Cuireann forbairt an chreata atá mar rún ag SENDDD dúshláin 

mhóra os ár gcomhair, ní hamháin mar go bhfuil an-éagsúlacht 

sna catagóirí a bhaineann le bailiúchán sonraí staitisticiúla sa 

réimse seo agus go bhfuil sainmhínithe éagsúla ar na catagóirí  

in úsáid i measc tíortha OECD. Ina theannta sin, tá difríocht 

mhór idir suíomh oideachais i ngnáthscoileanna, ranganna 

speisialta nó scoileanna speisialta ó thír go tír. De bharr an 

mhúnla acmhainne atá á fhorbairt sa staidéar, beifear in ann 

daltaí a aithint níos fearr agus beifear in ann comparáid 

idirnáisiúnta níos bailí a dhéanamh.

4.7.6 Rannpháirtíocht na Cigireachta  
sa tSeirbhís Tacaíochta um Oideachas 
Speisialta (STOS)

Léiríonn an tionchar ar scoileanna de thoradh comhtháthú 

méadaithe daltaí le riachtanais speisialta oideachais go bhfuil 

tacaíocht ar leith ag teastáil ó mhúinteoirí agus ó fhoirne scoile 

sa réimse seo. Trí Rannóg um Oideachas Múinteoirí na Roinne, 

bhí cigirí páirteach i mbunú agus forbairt na Seirbhíse Tacaíochta 

um Oideachas Speisialta (STOS). Tacaíonn an STOS le 

scoileanna agus tá ról comhordaithe agus idirchaidrimh aige 

freisin i bpleanáil agus soláthar ar fhorbairt ghairmiúil leanúnach 

sa réimse a bhaineann le riachtanais speisialta oideachais.
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5 GNÍOMHAÍOCHTAÍ OIDEACHAIS IDIRNÁISIÚNTA

Tá an Chigireacht páirteach i roinnt tionscadal oideachais 

idirnáisiúnta agus déanann sí ionadaíocht ar an Roinn ar roinnt 

comhlachtaí ilnáisiúnta. De bharr na rannpháirtíochta seo  

is féidir leis an gCigireacht saineolas agus tuairimí ó Éirinn  

ar shaincheisteanna oideachais a chur ar fáil ag leibhéal 

idirnáisiúnta agus aithne a chur ar shárchleachtas agus 

nuálaíocht i dtíortha eile. Sa chomhthéacs seo glacann cigirí 

páirt i ngníomhaíochtaí Thuaidh-Theas in Éirinn, comhlachtaí 

Eorpacha bunaithe ag an Aontas Eorpach agus ag Comhairle 

na hEorpa, agus ar chomhlachtaí ilnáisiúnta cosúil leis an 

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta 

(OECD). Sa chaibidil seo feictear na príomhréimsí a raibh  

baint ag an gCigireacht leo sa tréimhse 2001-2004.

5.1 RANNPHÁIRTÍOCHT  

I NGNÍOMHAÍOCHTAÍ  

THUAIDH-THEAS

I gcomhar le foireann riaracháin Aonad Chomhar Thuaidh-Theas 

na Roinne, d’fhreagair an Chigireacht don obair ar thug an 

Chomhairle Aireachta Thuaidh-Theas (CATT) tosaíocht di maidir 

le gníomhaíocht chomhoibritheach, agus chuir an obair sin chun 

cinn. Bhain an obair seo le hoideachas do leanaí le riachtanais 

speisialta; le tabhairt faoi mhíbhuntáiste oideachais agus le 

malartuithe scoile, daoine óga agus múinteoirí. Sa chomhthéacs 

seo rinne an Chigireacht na rudaí seo a leanas

• cuireadh forbairt acmhainní teagaisc agus foghlama (CD-

ROM agus fístéipeanna) faoi uathachas agus disléicse

• rinneadh cruinnithe agus cuairteanna trasteorainn den 

Ghrúpa Oibre Litearthachta agus Uimhearthachta Thuaidh-

Theas a chomhordú. Bhí cruinnithe ar siúl idir ionadaithe ó 

Bhord Oideachais agus Leabharlainne Bhéal Feirste, An 

Roinn Oideachais (Tuaisceart Éireann) agus An Roinn 

Oideachais agus Eolaíochta, thart ar trí huaire in aghaidh na 

bliana, agus ionad an chruinnithe ag athrú idir Bhaile Átha 

Cliath agus Béal Feirste

• éascaíodh comhthionscnaimh oiliúna le hoiliúnóirí ó Chlár 

Tacaíochta an Churaclaim Bhunscoile sa chlár litearthachta 

dar teideal Na Céad Chéimeanna agus i dteagasc na 

matamaitice, agus eagraíodh cuairteanna eolais maidir le 

tionscnaimh cosúil le hAisghabháil Léitheoireachta agus 

Tionscadal Taispeántais Leabharlann Chlár Scoile an Teastais 

Shóisearaigh (CSTS)

• tacaíodh le tionscadail ar fud na hÉireann cosúil le 

Tionscadal an Údair ar Líne, Tionscadal Staidéir Eorpaigh, 

Nasc Saoránach, Oideachas Cearta Daonna Trasteorainn, 

agus an tionscadal Dissolving Boundaries.

• cabhraíodh le suirbhé uile Éireann ar roghanna 

léitheoireachta dhaoine óga i mbunscoileanna agus i 

scoileanna iar-bhunoideachais agus foilsíodh torthaí an 

tsuirbhé i What’s the Story: The Reading Choices of Young 

People in Ireland.

• cabhraíodh leis an gCuibhreannas Malartaithe Thuaidh-

Theas (CMTT) a bhunú, a bheidh mar fheidhm aige nuair  

a bheidh sé ag feidhmiú i gceart ná gach clár agus malartú  

a bhaineann le comhoibriú oideachais Thuaidh-Theas a 

riaradh. Idir an dá linn, cuireann an Chigireacht comhairle 

agus tacaíocht ar fáil d’Aonad Chomhar Thuaidh-Theas na 

Roinne maidir le malartuithe mac léinn, daoine óga agus 

múinteoirí.

5.2 RANNPHÁIRTÍOCHT  

I DTIONSCADAIL EORPACHA

Tháinig an-mhéadú ar rannpháirtíocht leanúnach na Cigireachta 

i ngníomhaíochtaí Eorpacha in 2004, nuair a bhí Uachtaránacht 

an Aontais Eorpaigh ag Éirinn. Bhí rannpháirtíocht shuntasach 

sna gníomhaíochtaí seo a leanas, go háirithe.
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5.2.1 An Bhliain Eorpach d’Oideachais  
trí Spórt (EYES 2004)

Ainmníodh an bhliain 2004 mar Bhliain Eorpach d’Oideachais  

trí Spórt (EYES). In Éirinn cuireadh Coiste Stiúrtha Náisiúnta  

le chéile ó eagraíochtaí spóirt éagsúla, grúpaí leasmhara,  

agus ranna rialtais. Rinne beirt chigirí ionadaíocht ar an  

Roinn, duine acu ag feidhmiú mar chathaoirleach ar an  

gCoiste Stiúrtha. Mhaoinigh EYES roinnt tionscadal spóirt  

i gcaitheamh na bliana, agus bhí cigire ar an bpainéal 

meastóireachta a thug deontais agus a roghnaigh scoileanna  

do ghradaim speisialta spóirt. I measc gníomhaíochtaí eile 

EYES, le rannpháirtíocht ón gCigireacht bhí comhdháil faoi 

“Women in Sport: Action 4 Progress”.

5.2.2 Líonra Eorpach de Lucht Déanta Beartais 
do Mheastóireacht ar Chórais Oideachais

Is eagraíocht idir-rialtais é an Líonra Eorpach de Lucht Déanta 

Beartais do Mheastóireacht ar Chórais Oideachais, ar a bhfuil 

oifigigh sinsearacha in aireachtaí oideachais, cigireachtaí agus 

gníomhaireachtaí meastóireachta i mballstáit AE agus i dtíortha 

Eorpacha eile. Déanann an líonra iarracht sárchleachtas agus 

comhoibriú a chur chun cinn i meastóireacht ar oideachas 

scoilbhunaithe, i meastóireacht sheachtrach agus i 

bhféinmheastóireacht scoile. Sa bhliain 2004, d’eagraigh  

an Chigireacht agus Rannóg Idirnáisiúnta na Roinne an chéad 

chruinniú den líonra i ndiaidh leathnú an Aontais Eorpaigh.  

Rinne an cruinniú athbhreithniú ar obair roinnt tionscadal taighde 

comhoibritheach idirnáisiúnta, na tionscadail sin a bhí á stiúradh 

ag Éirinn san áireamh. Is iad seo Tionscadal Monatóireachta  

ar Theangacha Iasachta i Ranganna Sinsearacha Iar-

bhunoideachais (EFLUSL) agus Tionscadal Meastóireachta 

Comhoibritheach Scoile (CSEP).

5.2.3 Tionscadal Monatóireachta ar 
Theangacha Iasachta i Ranganna Sinsearacha 
Iar-bhunoideachais (EFLUSL)

Is tionscadal comhoibritheach é an Tionscadal Monatóireachta 

ar Theangacha Iasachta i Ranganna Sinsearacha Iar-

bhunoideachais (EFLUSL) a bhaineann le dearadh, píolótú  

agus mionchóiriú sraithe comhaontaithe de thascairí caighdeáin 

atá le n-úsáid agus próisis teagaisc agus foghlama á mheas 

maidir le teangacha iasachta i scoileanna iar-bhunoideachais  

ag an ardleibhéal. Is í Éire atá chun tosaigh sa tionscadal, agus 

déanann an Chigireacht bainistíocht ar an tionscadal ar son 

Líonra Eorpach de Lucht Déanta Beartais do Mheastóireacht  

ar Chórais Oideachais. Tá roinnt cigirí ar Choiste Stiúrtha na 

hÉireann don EFLUSL, agus tá cigirí eile tar éis teagasc teanga 

a mheas i roinnt iar-bhunscoileanna Éireannacha, le linn 

tástálacha píolótacha ar ionstraimí meastóireachta an tionscadail.

5.2.4 Tionscadal Meastóireachta 
Comhoibritheach Scoile (CSEP)

Tá baint ag an Tionscadal Meastóireachta Comhoibritheach 

Scoile (CSEP) le dearadh, piolótú agus mionchóiriú ar shraith 

tascairí caighdeáin chomhaontaithe do mheastóireacht ar 

phróisis foirmlithe beartais scoileanna i réimsí neamhchuraclaim. 

Glacann an Chigireacht páirt sa Ghrúpa Stiúrtha Éireannach  

don tionscadal. Sa bhliain 2004 tionóladh mór-chruinniú tosaigh 

in Éirinn d’ionadaithe ó thíortha rannpháirteacha. Roghnaíodh 

beartas frithbhulaíochta don chéad thriail tascairí, agus rinneadh 

dul chun cinn i bhforbairt ionstraimí meastóireachta.

5.2.5 Líonra Eorpach ar Bheartais Oideachais 
Mhúinteoirí (ENTEP)

Déanann cigire ionadaíocht ar son na Roinne ar an Líonra 

Eorpach ar Bheartais Oideachais Mhúinteoirí (ENTEP). Déanann 

an líonra iarracht deiseanna a chur ar fáil do bhallstáit ionas  

go bhfoghlaimeoidh siad óna chéile, chun beartais agus 

saincheisteanna a chur i gcomparáid lena chéile, agus chun cur 

le caighdeán oideachais mhúinteoirí a ardú. Chomh maith leis 

sin, tá baint aige le feabhas a chur ar íomhá phoiblí ghairm na 

múinteoireachta agus le caighdeánú cáilíochtaí múinteoirí agus 

soghluaiseacht múinteoirí a chur chun cinn san Aontas Eorpach. 

I mí na Samhna 2004 tionóladh cruinniú ENTEP sa tír seo. 

D’eagraigh Rannóg Idirnáisiúnta na Roinne comhdháil 

chomhreathach i gcomhar le baill na Cigireachta. Thug an 

chomhdháil deiseanna d’ionadaithe na gcoláistí oideachais agus 

ranna oideachais na n-ollscoileanna casadh ar a chéile agus 

saincheisteanna coitianta maidir le forbairtí sa todhchaí i 

gcomhthéacs Eorpach a phlé.

5.2.6 Coistí an AE agus coistí Chomhairle  
na hEorpa

Le linn na tréimhse 2001-2004 rinne cigirí ionadaíocht ar an 

Roinn ar roinnt coistí AE, lena n-áirítear Fochoiste Oideachais 

Scoileanna an AE agus Sainghrúpaí Oibre chun Feabhas a chur 

ar Oideachas agus Oiliúint Múinteoirí agus Oiliúnóirí, Teangacha, 

Matamaitic, Eolaíocht agus Teicneolaíocht agus Gairmthreoir. 

Chuir cigirí le hoibriú na gcoistí a bunaíodh faoi scáth 

Chomhairle na hEorpa freisin, lena n-áirítear Coiste ar 

Oideachas Speisialta (a raibh oideachas agus oiliúint leanaí le 

huathachas á mheas aige) agus an Bord Rialála ar Ionad na 

hEorpa do Nuatheangacha bunaithe i Graz san Ostair.
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5.2.7 Tionscnaimh i ngairmthreoir Eorpach

Ghlac cigirí páirt i ngrúpaí oibre maidir le saoránacht 

ghníomhach, comhtháthú sóisialta agus timpeallacht foghlama 

oscailte, agus chuir siad le suirbhé an OECD ar sholáthar 

gairmthreorach i gceithre thír déag. Ina theannta sin, ghlac cigirí 

páirt i ngrúpaí oibre AE agus sainghrúpaí ar fhorbairt cuspóirí 

treorach laistigh den Comhaontú Lisbon. Sa bhliain 2004 

chomheagraigh an Chigireacht comhdháil aireachta idirnáisiúnta 

dar teideal “Guidance and Lifelong Learning: Future Directions” 

leis an Ionad Náisiúnta do Threoir san Oideachas (NCGE).

5.3 RANNPHÁIRTÍOCHT NA 

CIGIREACHTA SNA SCOILEANNA 

EORPACHA

Bhunaigh an tAontas Eorpach agus a chuid ballstáit córas  

na Scoileanna Eorpacha agus déanann siad iad a chothabháil 

freisin. Tá na scoileanna bunaithe i roinnt ballstát agus is 

scoileanna ilchultúrtha, ilteangacha agus ilnáisiúnta iad ó  

thaobh carachtar agus struchtúr de. Go príomha tá siad ann 

chun oideachas a chur ar fáil do leanaí oifigigh a oibríonn do 

Choimisiún na hEorpa agus dá ghníomhaireachtaí. Go dlíthiúil,  

is comhlacht idir-rialtais iad na scoileanna atá faoi 

chomhfhreagracht Airí Oideachais na mballstát.

5.3.1 Bord na nGobharnóirí

Tá ionadaíocht ag na ballstáit agus ag Coimisiún na hEorpa  

ar Bhord Gobharnóirí na scoileanna. Is é an Príomh-Chigire 

ceann na toscaireachta Éireannaí ar Bhord na nGobharnóirí, 

agus ceapann Éire beirt chigirí freisin, cigire bunscoile agus 

cigire iar-bhunoideachais, ar Bhoird Chigirí na Scoileanna 

Eorpacha.

5.3.2 Boird na gCigirí

Cuireann Boird na gCigirí go mór le forbairt, tacaíocht agus 

monatóireacht ar chur i bhfeidhm curaclaim sna Scoileanna 

Eorpacha. Faoi uachtaránacht na hÉireann ar Bhord na 

nGobhanóirí le linn na bliana acadúla 2002/2003, críochníodh 

an obair ar ghnéithe den churaclam bunscoile a athbhreithniú, 

agus i mí Bealtaine 2003 cuireadh cúig chlár nua maidir le 

hEalaín, Ceol, Corpoideachas, Staidéar Sóisialta agus Imshaoil 

agus Fraincis mar dhara teanga faoi bhráid Bhord na 

nGobharnóirí chun ceadú a fháil.

Le linn 2002/2003 bhí cigire Éireannach mar chathaoirleach ar 

Bhord na gCigirí Iar-bhunoideachais. Rinneadh nuashonrú ar 

shiollabais i seacht réimse ábhar, Gaeilge san áireamh (mar 

theanga II, III agus IV). Le linn uachtaránacht na hÉireann bhí 

freagracht ghinearálta ar an gcigire Éireannach iar-bhunoideachais 

maidir le feidhmiú scrúdú baccalaureate na hEorpa.

5.3.3 Cigireacht Mhúinteoirí

Idir 2001 agus 2004 rinneadh cigireacht ar na múinteoirí 

bunscoile agus iar-bhunoideachais ar fad le freagrachtaí  

ranga, ábhair, tacaíochta foghlama nó le freagracht as  

an dara teanga, 69 múinteoir ar fad. Cuireadh tuairiscí 

measúnachta foirmiúla d’athnuachan conarthaí faoi bhráid 

Bhiúró na Scoileanna Eorpacha sa Bhruiséil, agus cuireadh 

tuairiscí aonair faoi mhúinteoirí faoi bhráid na Roinne. In 2003 

ullmhaíodh tuarascáil iomlán Teaching and Learning in the 

European Schools, de bharr an iniúchta agus na hoibre 

meastóireachta.

5.3.4 Scolaíocht Eorpach in Éirinn

Le blianta beaga anuas tháinig an cheist chun cinn maidir le 

scolaíocht Eorpach a chur ar fáil áit nach bhfuil sé praiticiúil  

Scoil Eorpach ar scála iomlán a chur ar fáil. Sampla de seo  

is ea bunú Oifig Bia agus Tréidliachta an AE sa Ghráinseach, 

Contae na Mí. Tá Ionad Scolaíochta Eorpaí bunaithe ag an 

Roinn Oideachais agus Eolaíochta i nDún Seachlainn, Contae 

na Mí. Tá tábhacht Eorpach agus náisiúnta ag baint leis an 

ionad nua. Tá comhoibriú oideachais ar leith i gceist ann, áit  

a bhfuil bunscoil – Scoil Náisiúnta Sheachnaill – agus coláiste 

pobail – Coláiste Pobail Dhún Seachlainn – mar chomhpháiritithe 

cothroma faoi chúram Choiste Ghairmoideachais Chontae na 

Mí, chun an cineál scolaíocht nua Eorpach seo a chur ar fáil.  

Bhí ról tábhachtach ag na cigirí Éireannacha a bhí páirteach sna 

Scoileanna Eorpacha maidir le comhairle a chur ar fáil don ionad 

faoi churaclaim agus faoi naisc a bhunú le córas príomhshrutha 

na Scoileanna Eorpacha.

5.4 RANNPHÁIRTÍOCHT  

I NGNÍOMHAÍOCHTAÍ  

NA HEAGRAÍOCHTA UM 

CHOMHAR AGUS FHORBAIRT 

EACNAMAÍOCHTA (OECD)

Glacann Éire páirt i roinnt coistí agus gníomhaíochtaí ós rud é 

gur ball í den OECD le fada. Gníomhaíocht mhór de chuid an 

OECD is ea forbairt na dtascairí agus tomhas ar ghnóthachtáil i 

gcórais oideachais. Chuige sin, forbraíonn sé agus foilsíonn sé 

raon leathan tascairí comparáideacha a thugann léargas ar 
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fheidhmiú na gcóras oideachais. Is foinse faisnéise mór le rá  

do lucht déanta beartais agus páirtithe eile é an obair seo agus 

na foilseacháin a thagann as. Cuireann siad deis ar fáil do gach 

tír an córas oideachais atá acu féin a fheiceáil i bhfianaise 

feidhmíochta tíortha eile. Is féidir le torthaí taighde an OECD 

cabhrú le lucht déanta beartais, mar shampla, cur chuige nó 

nuálaíochtaí rathúla a aithint i soláthar oideachais ar féidir a chur 

i bhfeidhm i gcomhthéacsanna eile. Is féidir tionchar freisin a 

bheith ag tomhais ar éifeachtúlacht na gcóras oideachais maidir 

le hinfheistíocht domhanda a mhealladh chuig tíortha rathúla.

Le linn na tréimhse 2001-2004 chuir an Chigireacht go mór leis 

na gníomhaíochtaí OECD a bhfuil cur síos orthu i gcodanna 

5.4.1 go dtí 5.4.3.

5.4.1 Tascairí maidir leis an gClár Córas 
Oideachais (INES)

Is príomhchigire cúnta atá mar comhordaitheoir náisiúnta na 

hÉireann don chlár seo, clár a fhorbraíonn, a dhéanann anailís  

ar agus a fhoilsíonn tascairí comparáideacha idirnáisiúnta a 

bhaineann le córais oideachais. Feidhmíonn an clár trí líonra 

comhordaitheoirí náisiúnta INES, trí líonra bunaithe ar thascanna 

(ceann ar ghnóthachtáil dalta, an dara ceann ar ghnóthachtáil 

oideachais i measc daoine fásta, an tríú ceann ar scoileanna 

agus a bpróiseas déanta cinntí, curaclam, múinteoirí agus 

teagasc, agus TFC) agus Grúpa Teicniúil. Tacaíonn an 

Chigireacht, i gcomhar le Rannóg Staitisticí na Roinne, le sonraí 

a chur le chéile d’fhoilseachán INES Education at Glance.

5.4.2 An Clár um Measúnú Idirnáisiúnta  
Daltaí (PISA)

Is staidéar fadtréimhseach é seo chun gnóthachtáil foghlama  

a thomhas. Tá an Chigireacht páirteach i dtacaíocht a thabhairt 

do rannpháirtíocht na hÉireann i ndearadh agus riaradh an 

tsuirbhé seo ar ghnóthachtáil oideachais, atá ar siúl ag an 

bhForas Taighde ar Oideachas, Droim Conrach, ar son na 

Roinne. Tá suirbhé PISA agus achoimre ar thorthaí na hÉireann 

le fáil i gcuid 3.7.2.

5.4.3 Baineann tábhacht le múinteoirí:  
Ag mealladh, ag forbairt agus ag coinneáil 
múinteoirí éifeachtacha

Bhí cigire ag feidhmiú mar chomhordaitheoir náisiúnta don 

staidéar seo a rinneadh sa tréimhse 2002-2004. Bhí 25 tír 

páirteach sa suirbhé agus rinneadh scrúdú ar shaincheisteanna 

a bhain le gach tír go sonrach, chomh maith le freagrachtaí 

beartais ar ullmhúchán múinteoirí, earcaíocht, obair agus 

gairmeacha, a raibh cur síos déanta orthu i dtuarascálacha ar 

chúlra gach tír, a raibh tacaíocht le fáil ó chás-staidéir i naoi dtír. 

Cuirfidh an tuarascáil deireanach, atá le foilsiú in 2005, 

acmhainn luachmhar ar fáil do Rannóg um Oideachas Múinteoirí 

na Roinne, don Chigireacht, don Chomhairle Múinteoireachta, 

agus don chóras oideachais go ginearálta. Cuirfidh sé faisnéis ar 

fáil d’fhorbairt beartas oideachais mhúinteoirí ar raon leathan 

saincheisteanna.

5.4.4 An tIonad um Thaighde agus Nuálaíocht 
Oideachais (CERI)

Is lárphointe é An tIonad um Thaighde agus Nuálaíocht 

Oideachais (CERI) d’fhaisnéis agus idirphlé ar threochtaí i 

gcórais oideachais ar fud an domhain thionsclaíoch. Is éard atá 

mar aidhm ag na gníomhaíochtaí naisc níos fearr a chothú idir 

taighde, nuálaíocht beartais agus cleachtas. Saibhríonn an CERI 

eolas faoi threochtaí oideachais go hidirnaisiúnta agus bíonn 

páirt ghníomhach ag taighdeoirí oideachais, cleachtóirí agus 

oifigigh rialtais in idirphlé idirnáisiúnta. Tá leas-phríomhchigire 

mar ionadaí na hÉireann ar Bhord Gobharnóirí CERI agus tá an 

duine sin freagrach as torthaí ó idirphlé CERI agus taighde sa 

Roinn a scaipeadh.

5.4.5 Comhdháil Idirnáisiúnta Seasta 
Cigireachtaí (SICI)

Mar bhall de SICI, oibríonn Cigireacht na hÉireann le cigireachtaí 

i dtíortha eile chun sárchleachtas sa mheastóireacht a scrúdú 

agus a roinnt. Déantar naisc idir cigireachtaí a chothabháil chun 

faisnéis agus saineolas a mhalartú, chun comhscrúdú agus 

obair mheastóireachta a éascú i dtíortha éagsúla, agus chun 

tabhairt faoi cheardlanna cigireachta idirnáisúnta chun cleachtas 

meastóireachta a fhorbairt. Ghlac cigirí Éireannacha páirt agus 

chuir siad le ceardlanna agus tionscadail ar shaincheisteanna 

cosúil le cigireacht leantach, féinmheastóireacht i scoileanna, 

meastóireacht ar oiliúint múinteoireachta, agus cur chun cinn 

teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide.

5.4.6 Tionscadal ar Fhéinmheastóireacht 
Scoile Éifeachtaí (ESSE)

Tionscnamh a bhí i dtionscadal ESSE a bhí á bhainistiú ag  

SICI idir 2001 agus 2003. Rinne an tionscadal iarracht tascairí 

monatóireachta a aithint i bhféinmheastóireacht scoile agus 

modheolaíochtaí a fhorbairt chun féinmheastóireacht scoile a 

iniúchadh i measc ball SICI. Ghlac cigirí Éireannacha páirt sa 

tionscadal, i gcomhar le hionadaithe ó 13 tír nó réigiún Eorpach. 

Forbraíodh uirlis mheastóireachta agus modheolaíocht le húsáid 

ag cigirí agus caighdeán féinmheastóireachta i scoileanna á 

mheas, agus rinneadh é a thástáil le linn saolré an tionscadail. 

Rinne an tionscadal scrúdú freisin ar chaighdeán na dtacaíochtaí 

seachtracha atá ar fáil d’fhéinmheastóireacht scoileanna  

i dtíortha rannpháirteacha agus d’aithin sé iad siúd a raibh  

an toradh is fearr orthu.
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6 GNÍOMHAÍOCHTAÍ EILE NA CIGIREACHTA

Chomh maith leis na gníomhaíochtaí meastóireachta agus 

comhairleacha a bhfuil cur síos orthu sna caibidlí roimhe seo tá 

an Chigireacht páirteach i mbainistíocht, comhordú agus forbairt 

raon tionscnamh agus seirbhísí a thacaíonn le hobair na Roinne 

agus soláthar seirbhísí do scoileanna. Is achoimre atá sa 

chaibidil seo ar chuid den obair sin.

6.1 SAINCHEISTEANNA 

COMHLÍONTA AGUS RIALÁLA

6.1.1 Monatóireacht agus tuairisciú ar 
chomhlíonadh le reachtaíocht agus rialacháin

Nuair a bhíonn feidhmeanna meastóireachta agus feidhmeanna 

maidir le feabhas a dhearbhú á ndéanamh, tuairiscíonn cigirí 

don Roinn maidir le comhlíonadh scoileanna leis an reachtaíocht 

agus le rialacháin, de réir mar is gá. San obair seo cuireann na 

cigirí comhairle ar scoileanna agus ar ionaid oideachais maidir le 

forálacha an Achta Oideachais (1998) agus reachtaíochta chuí 

eile, ciorcláin Roinne, na Rialacha do Bhunscoileanna, agus na 

Rialacha agus an Clár do Scoileanna Iar-bhunoideachais. Seo a 

leanas cuid de na réimsí sonracha a ndearnadh tuairisciú orthu 

sa tréimhse i gceist

• an iontaofacht a bhaineann le ham sa scoil

• feidhmiú méideanna ranga cuí

• daltaí ar leibhéil éagsúla a choinneáil i scoileanna

• feidhmiú beartas cuí clárúcháin i scoileanna.

6.1.2 Iniúchadh ar ghearáin

Faoi nósanna imeachta reatha, is ar an mbord bainistíochta  

ar an gcéad dul síos atá an fhreagracht maidir le hiniúchadh  

ar ghearán faoi mhúinteoir nó scoil. Mura bhfuil duine nó 

gníomhaireacht atá ag déanamh gearáin sásta go bhfuil  

réiteach faighte ar an bpróiseas ar bhealach cothrom, is féidir  

go n-iarrfadh Rannóga Bunoideachais nó Iar-bhunoideachais  

na Roinne ar an gCigireacht athbhreithniú a dhéanamh ar an 

mbealach a rinneadh iniúchadh ar an ngearán.

6.1.3 Rannpháirtíocht ar choistí achomhairc  
alt 29

Tugann Alt 29 den Acht Oideachais (1998) ceart do 

thuismitheoirí, mic léinn os cionn ocht mbliana déag agus an 

Bord Náisiúnta Leasa Oideachais achomharc a dhéanamh 

d’Ard-Runaí an Roinne Oideachais agus Eolaíochta in aghaidh 

chinneadh bhainistíocht scoile maidir le heisiamh, fionraíochtaí 

de níos mó ná fiche lá, nó diúltú do chlárú. Áit nár éirigh le 

próisis neamhfhoirmiúla nó éascaíocht ar leibhéal áitiúil is féidir 

coiste achomhairc a cheapadh.

• Forordaíonn an tAcht Oideachais nach mór cigire a bheith 

mar bhall de gach coiste. I ndiaidh éisteachta achomhairc 

measann Ard-Runaí na Roinne Oideachais agus Eolaíochta 

moltaí an choiste achomhairc agus ansin cuirtear an scoil  

ar an eolas faoin toradh. Bíonn an bord bainistíochta faoi 

cheanglas an chinnidh.
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6.1.4 Freagracht na Cigireachta faoi  
na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise  
(1997 agus 2003)

Comhlíonann an Chigireacht riachtanais na nAchtanna um 

Shaoráil Faisnéise, agus tagann taifid na gcigirí faoina scóip. 

Taispeánann Taispeántán 15 an líon iarratas a rinneadh ar 

rochtain ar dhoiciméid cruthaithe ag an gCigireacht sa  

tréimhse 2001-2004.

San achar sin, bhain an chuid is mó de na hiarratais le 

rannpháirtíocht na gcigirí i bpróiseáil gearán faoi scoileanna  

agus múinteoirí sa réimse a bhaineann le soláthar oideachais 

speisialta. Tugann Taispeántán 16 na príomh-chatagóirí 

prionsabail a bhaineann leo siúd a bhí ag déanamh iarratais  

ar fhaisnéis agus líon na n-iarratas a rinneadh in 2004.

Taispeántán 15: Líon na n-iarratas ar Shaoráil Faisnéise  
a fuarthas, 2001-2004

Bliain Líon na n-iarratas

2001 33

2002 57

2003 78

2004 76

Tugann Taispeántán 14 miondealú ar achomhairc alt 29 a próiseáladh le linn 2003 agus 2004.

Taispeántán 14: Miondealú ar chásanna a bhaineann le próiseas achomhairc alt 29, 2003 agus 2004

Staitisticí achomhairc, 2003 agus 2004

Bunscoileanna

Tarraingthe 
Siar

Réiteach 
áitiúil

Éascaíocht
Achomharc 
glactha ag 
éisteacht

Achomharc 
neamh-

ghlactha ag 
éisteacht

Iomlán

Eisiamh buan  0  0  1  0  2  3

Diúltú do chlárú  32  6  19  53  16  126

Fionraíocht  1  0  0  1  1  3

Iomlán  33  6  20  54  19  132

Scoileanna Iar-Bhunoideachais

Tarraingthe 
Siar

Réiteach 
áitiúil

Éascaíocht
Achomharc 
glactha ag 
éisteacht

Achomharc 
neamh-

ghlactha ag 
éisteacht

Iomlán

Eisiamh buan  12  2  25  17  31  87

Diúltú do chlárú  60  10  27  49  40  186

Fionraíocht  3  1  1  3  3  11

Iomlán  75  13  53  69  74  284
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Taispeántán 16: Príomhchatagóirí na ndaoine  
a iarrann faisnéise, 2004

Iarrthóir Líon na n-iarratas

Múinteoirí  27

Iardhaltaí  17

Tuismitheoirí  21

Cathaoirligh ar bhoird 
bhainistíochta

 4

Iriseoirí  3

Grúpaí eile  4

Iomlán  76

6.2 TACÚ LE SEIRBHÍSÍ  

NA ROINNE

6.2.1 Freagracht as scrúduithe stáit,  
2001-2003

Go dtí Márta 2003 bhí baint ag cigirí iar-bhunoideachais, agus 

iad ag feidhmiú mar phríomhscrúdaitheoirí, le gach céim den 

phróiseas scrúdaithe. Áiríodh air seo freagracht as páipéir 

scrúdaithe, páipéir a chur in oiriúint d’iarrthóirí le míchumas 

foghlama, agus comhairle a thabhairt maidir le scrúdaitheoirí a 

cheapadh. Le linn scrúduithe rinne na cigirí monatóireacht ar 

ionaid scrúduithe, scrúduithe praiticiúla agus scrúduithe béil san 

áireamh, ag cinntiú gur reáchtáladh na scrúduithe ar bhealach 

cothrom agus cothromasach. Bhí freagracht ar chigirí freisin as 

scéimeanna marcála a fhorbairt agus maoirseacht a dhéanamh 

ar mharcáil scripteanna.

I mí na Nollag 2001 chuir an Chigireacht tús le hathbhreithniú  

ar gach gné de na nósanna imeachta a bhaineann le marcáil 

scrúduithe stáit. Cuireadh go leor de na moltaí i bhfeidhm  

do scrúduithe na bliana 2002, níos mó monatóireachta  

ar scripteanna, nósanna imeachta feabhsaithe maidir le 

hachomhairc, agus tionóil comhdhálacha achomhairc san 

áireamh. Rinneadh níos mó oibre i bhfómhar na bliana 2002  

ar nósanna imeachta athbhreithnithe d’iompar agus marcáil 

scrúduithe béil, cluastuisceana, scrúduithe praiticiúla agus 

tionscadail, agus cuireadh na moltaí ar aghaidh chuig Coimisiún 

na Scrúduithe Stáit (CSS) i Márta 2003. Chuir tionscnaimh cosúil 

le próisis achomhairc, iarrthóirí ag féachaint ar scripteanna,  

fáil ar scéimeanna marcála agus foilseachán tuarascálacha 

príomhchigirí ar fad le cinntiú go gcuirtear an méid is mó 

trédhearcachta agus cothroime agus is féidir ar fáil d’iarrthóirí.

Nuair a bunaíodh an CSS i Márta 2003 tháinig deireadh  

le rannpháirtíocht chigirí iar-bhunoideachais sna scrúduithe.

6.2.2 Rannpháirtíocht i bpleanáil scoile  
agus i bhfoirgnimh scoile

Tá roinnt cigirí sannaithe go lánaimseartha chuig Aonad  

Pleanála agus Tógála na Roinne agus cuireann siad comhairle 

agus tacaíocht ar fáil maidir le pleanáil scoileanna agus coláistí 

nua agus leathnaithe, treochtaí deimeagrafacha agus clárúcháin, 

pleanáil forbartha limistéir, inmharthanacht scoileanna atá ann 

cheana féin, agus cuíchóiriú. Cabhraíonn na cigirí le foirne 

dearaidh a chur ar an eolas, le dualgais tógála a ullmhú, agus  

le sonraíochtaí trealaimh a chur le chéile. Chomh maith leis sin 

cabhraíonn siad le cinneadh a dhéanamh faoi nósanna imeachta 

agus caighdeáin shásúla maidir le soláthar áiseanna agus 

leagan amach seomraí, lena n-áirítear spásanna speisialacha 

chun go gcinnteofar comhlíonadh le riachtanais churaclaim  

agus le caighdeáin sláinte agus sábháilteachta.

6.2.3 Bainistíocht ar Mhodhscoileanna

Is bunscoileanna iad na Modhscoileanna a fhaigheann maoiniú 

agus atá á riaradh ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta. Go 

traidisiúnta, cheap an tAire, mar phatrún, ball de Chigireacht na 

Roinne le feidhmiú mar chathaoirleach ar bhoird bhainistíochta 

modhscoile. Tá naoi modhscoil ann, tá trí cinn acu sin i gceantar 

oifigí na Roinne i Sráid Maoilbríde, Baile Átha Cliath agus tá 

ceann amháin i mBaile Átha, Coill an Chollaigh, Dún Mánmhaí, 

Gaillimh, Luimneach, agus Muineachán faoi seach. Dhíscaoil 

cigirí gach feidhm ar a bhfuil freagracht ag cathaoirleach an 

bhoird bhainistíochta. Tháinigh deireadh le próiseas chun  

daoine a chur in áit na gcigirí mar chathaoirligh ar bhoird  

na modhscoileanna i mí Mheán Fómhair 2004.

6.2.4 Dualgais bhainistíochta maidir  
le scoileanna iar-bhunoideachais

Déanann cigirí iar-bhunoideachais ionadaíocht ar an Roinn ar 

bhoird bhainistíochta scoileanna cuimsitheacha. Den chuid is 

mó is boird iad seo le triúr ag feidhmiú orthu agus bíonn siad i 

mbun raon iomlán dualgas, roghnú agus ardú céime múinteoirí 

san áireamh. Go luath amach anseo éireoidh cigirí de bheith ina 

mbaill de bhoird bhainistíochta, i gcomhthéacs athruithe ar na 

boird seo a moladh, lena n-áirítear ionadaíocht tuismitheoirí 

agus múinteoirí.

Go dtí 2000 bhí cigirí iar-bhunoideachais ag feidhmiú ar gach 

bord roghnúcháin a cheapann múinteoirí lánaimseartha sa 

chóras gairmoideachais agus do scoileanna pobail freisin.  

Ó shin, ní bhíonn cigirí ag feidhmiú ach ar bhoird agallaimh  

a cheapann príomhoidí i scoileanna gairmoideachais (coláistí 

pobail ainmnithe san áireamh) agus scoileanna pobail áit a  

bhfuil níos mó ná 500 mac léinn ag freastal orthu.
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6.2.5 Bainistíocht agus comhordú  
ar thionscnaimh thacaíochta

Chomh maith le tacú le tionscnaimh náisiúnta cosúil le Clár 

Tacaíochta Churaclam na Bunscoile, an tSeirbhís Tacaíochta 

Dara Leibhéal, tionscnaimh Phleanála Forbartha Scoile agus 

seirbhísí tacaíochta a bhaineann leis an gcuraclam, bhíodh  

an Chigireacht páirteach i mbainistíocht agus comhordú  

ar thionscnaimh ar leith i réimsí cosúil le cuimsiú sóisialta, 

caidreamh idir an baile agus an scoil, agus soláthar réamhscoile. 

Sa tréimhse 2001-2004 bhain sé seo le tacaíocht beartais agus 

gníomhaíochtaí bainistíochta maidir le

• Seirbhís na Múinteoirí Cuairte do leanaí le Lagú Céadfach

• Scéim na Múinteoirí Cuairte don Lucht Siúil

• an Scéim Chaidrimh Baile-Scoil-Chomhphobal (CBSC)

• an tionscadal réamhscoile – Tús Luath

• Timthriall an Mhíbhuntáiste a Bhriseadh

• Tionscadail Chomhchaidrimh don Óige

• Teagmháil Óige

• an Tionscnamh um Luathfhágálaithe Scoile

• an Tionscnamh Coinneála um Fhanacht ar Scoil

• an Clár Críochnúcháin Scoile.

Mar chuid d’atheagrú a rinneadh le deireanas, ath-leithdháileadh 

freagracht do bhainistíocht agus comhordú na dtionscnamh  

seo ar rannóga nó gníomhaireachtaí eile sa Roinn.

6.3 TACÚ LE TAIGHDE  

AGUS FOILSIÚ

6.3.1 Rannpháirtíocht in obair an Choiste 
Taighde agus Forbartha

Tá ionadaíocht ag an gCigireacht ar bhord Choiste Taighde  

agus Forbartha (T&F) na Roinne, a bhfuil dualgas air maidir le

• tosaíochtaí taighde a aithint don Roinn

• bainistíocht a dhéanamh ar chlár taighde na Roinne

• cistí a scaipeadh ar dhaoine aonair agus ar 

ghníomhaireachtaí do thionscadail taighde ar leith.

Chomh maith leis sin scaipeann an Coiste Taighde agus 

Forbartha torthaí an taighde seo trí sheimineáir agus 

foilseacháin. Cuireann Research and Development in Education 

Projects, 1994-2000, a foilsíodh in 2002, faisnéis ar fáil ar 

thaighde a rinneadh le deireanas a fuair tacaíocht ón gcoiste.

6.3.2 Foilsiú Oideas

Iris acadúil na Roinne is ea Oideas. Ón uair a cuireadh tús leis  

sa bhliain 1968 is ball den Chigireacht a bhí mar eagarthóir ar an 

iris, agus bhí baint ag cigirí le hobair an bhoird eagarthóireachta.

Foilsíodh sa bhreis ar 400 páipéar ar raon ábhar a dhíríonn  

ar ábhair suime d’oideachasóirí ag gach leibhéal sa chóras 

oideachais. Is é an caogadú heagrán an ceann is deireanaí a 

cuireadh amach agus tá innéacs ann ar gach páipéar a foilsíodh 

go dtí seo. Scaiptear Oideas ar gach institiúid oideachais sa tír 

ón gcéad leibhéal go dtí an tríú leibhéal.

6.3.3 Foilseacháin eile na Cigireachta

Tá tuarascálacha agus treoirlínte foilsithe ag an gCigireacht ar 

raon saincheisteanna a bhaineann le cúrsaí oideachais in Éirinn. 

Is é aidhm na dtuarascálacha idirphlé a chur chun cinn maidir le 

cáilíochtaí agus caighdeáin i scoileanna agus tá sé mar rún acu 

tacaíocht a thabhairt do scaipeadh dea-chleachtais i scoileanna. 

Tá liosta anótáilte d’fhoilseacháin le fáil in aguisín 1.
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FOILSEACHÁIN NA CIGIREACHTA, 2001-2004

Tuairiscí na 
bPríomhscrúdaitheoirí, 
Scrúduithe na 
hArdteistiméireachta 
agus an Teastais 
Shóisearaigh 2001 
agus 2002 

An Roinn Oideachais 
agus Eolaíochta (2001), 
(2002), An Chigireacht

Go dtí 2003, bhí cigirí iar-bhunoideachais ag feidhmiú mar 
phríomhscrúdaitheoirí do scrúduithe an Teastais Shóisearaigh agus  
na hArdteistiméireachta. D’fhoilsigh an Chigireacht roinnt tuarascálacha  
de chuid na bpríomhscrúdaitheoirí in 2001 agus in 2002.

2001 Tuarascálacha an Teastais Shóisearaigh ar Eolaíocht, Eolaíocht – 
Staidéar Áitiúil, Stair agus Oideachas Saoránach, Sóisialta agus 
Polaitíochta.

2001 Tuarascálacha na hArdteistiméireachta ar Eacnamaíocht  
Bhaile (Sóisialta agus Eolaíoch), Béarla, Staidéir Foirgníochta, Gaeilge, 
Bitheolaíocht, Matamaitic, Fisic agus Ceimic, Eolaíocht Talmhaíochta  
agus Ealaín.

2002 Tuarascálacha an Teastais Shóisearaigh ar Ghraificí Teicniúla, 
Teicneolaíocht, Teicneolaíocht Ábhair (Adhmad), Staidéar Sóisialta agus 
Comhshaoil, Miotalóireacht, Fraincis, Gearmáinis, Spáinnis, agus Iodáilis.

2002 Tuarascálacha na hArdteistiméireachta ar Stair, Tíreolaíocht, 
Eacnamaíocht, Bitheolaíocht, Fisic, Ceimic, Innealtóireacht agus  
Líníocht Theicniúil

In 2002 ullmhaíodh tuarascáil ar ghnéithe uile scrúdú  
na hArdteistiméireachta Feidhmí.

Leathchéad Tuairisc 
Scoile: a bhfuil le  
rá ag cigirí 

An Roinn Oideachais 
agus Eolaíochta (2002), 
An Chigireacht

Tuarascáil ilchodach a dhéanann cur síos ar cháilíocht agus caighdeán i 
gcaoga bunscoil. Tá an tuarascáil bunaithe ar anailís a rinneadh ar thorthaí 
na Cigireachta ó thuairiscí caoga scoil a rinneadh i scoilbhliain 2001/2002.

Cód Cleachtais 
Proifisiúnta na 
Cigireachta um 
Mheastóireacht  
agus um Thuairisciú 

An Roinn Oideachais 
agus Eolaíochta (2002), 
An Chigireacht

Leagann an cód seo amach na prionsabail agus na treoirlínte a gcloíonn 
baill na Cigireachta leo le linn dóibh meastóireacht agus tuairisciú a 
dhéanamh ar obair i scoileanna. Baineann na treoirlínte le meastóireacht 
de, agus tuairisciú ar, obair scoileanna, múinteoirí aonair, cláir churaclaim, 
agus rialacháin a chur i bhfeidhm.

Nós Imeachta 
Athbhreithnithe  
de Chigireacht ar 
Scoileanna agus ar 
Mhúinteoirí de réir  
Alt 13 (9) den Acht 
Oideachais, 1998 

An Roinn Oideachais 
agus Eolaíochta (2002), 
An Chigireacht

Déanann an foilseachán seo cur síos ar an nós imeachta a bhaineann  
le hathbhreithniú ar chigireachtaí ar scoileanna agus ar mhúinteoirí faoi  
alt 13 (9) den Acht Oideachais (1998). Is féidir le múinteoir nó bord scoile 
iarradh ar an bPríomh-Chigire athbhreithniú a dhéanamh ar chigireacht  
ar bith a rinne an Chigireacht.
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An Chigireacht:  
Eolaí Gearr 

An Roinn Oideachais 
agus Eolaíochta (2002), 
(2004), An Chigireacht

Tugann an foilseachán seo léargas don phobal oideachais ghinearálta  
ar chuspóirí, feidhmeanna, struchtúr, bainistíocht agus sonraí teagmhála 
na Cigireachta. Tá leagan cothrom le dáta den treoirleabhar seo le fáil  
i bhfoirm leictreonach ar láithreán gréasáin na Roinne.

Guidelines on Traveller 
Education in Primary 
Schools

Guidelines on Traveller 
Education in Second-
level Schools 

An Roinn Oideachais 
agus Eolaíochta (2002), 
An Chigireacht

Léiríonn na treoirlínte do bhunscoileanna agus scoileanna  
iar-bhunoideachais sár-chleachtas maidir le hoideachas cuimsithe  
don Lucht Siúil agus tá sé mar aidhm aige cabhrú le scoileanna cláir 
éifeachtacha teagaisc agus foghlama a fhorbairt. Chuathas i gcomhairle 
leis an gCoiste Comhairleach ar Oideachas don Lucht Siúil, ar a bhfuil 
comhpháirtithe san oideachas, eagraíochtaí de chuid an Lucht Siúil agus 
bainistíocht scoile agus ionadaithe foirne san áireamh, nuair a bhí na 
treoirlínte seo á n-ullmhú.

Research and 
Development in 
Education Projects, 
1994-2000 

An Roinn Oideachais 
agus Eolaíochta (2002), 
An Chigireacht

Is éard atá san fhoilseachán seo cur síos ar thaighde a rinneadh i réimse 
an oideachais sa tréimhse idir 1994-2000, idir oideachas réamhscoile 
agus oideachas tríú leibhéal chomh maith le hoideachas do dhaltaí le 
riachtanais speisialta agus oideachas aosach.

Oideas: Iris na Roinne 
Oideachais agus 
Eolaíochta 

An Roinn Oideachais 
agus Eolaíochta (2003), 
An Chigireacht

Is iris acadúil é seo a fhoilsíonn an Roinn. Múinteoirí agus lucht acadúil  
a scríobhann na hailt faoi ghnéithe den oideachas a mbaineann suim 
reatha nó suim stairiúil leo. Tá an Chigireacht i mbun eagarthóireachta  
ar an iris ó cuireadh tús leis, agus chomh maith leis sin tá baill den 
Chigireacht ar an mbord eagarthóireachta. Foilsíodh Oideas 49 in 2001 
agus Oideas 50 in 2003.

Pre-Schools for 
Travellers: National 
Evaluation Report 

An Roinn Oideachais 
agus Eolaíochta (2003), 
An Chigireacht

Cuireann an tuarascáil ilchodach seo síos ar cháilíocht agus caighdeán  
i réamhscoileanna don Lucht Siúil. Tá sé bunaithe ar mheastóireacht a 
rinne an Chigireacht sa scoilbhliain 2000/2001. Cuireann an tuarascáil  
síos ar bhainistíocht, cóiríocht agus maoiniú réamhscoileanna don Lucht 
Siúil. Chomh maith leis sin tarraingíonn sé aird ar shaincheisteanna a 
bhaineann le foirne, teagasc agus foghlaim, agus rannpháirtíocht 
tuismitheoirí agus pobail.
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Ag Breathnú ar an  
Scoil Againne:  
Cúnamh le haghaidh 
Féinmheasúnachta  
i mBunscoileanna

An Roinn Oideachais 
agus Eolaíochta (2003) 
An Chigireacht

Ag Breathnú ar an  
Scoil Againne:  
Cúnamh le haghaidh 
Féinmheasúnachta  
i Scoileanna Dara 
Leibhéal

An Roinn Oideachais 
agus Eolaíochta (2003), 
An Chigireacht

Tá na foilseacháin seo deartha chun cabhrú le pobail bhunscoileanna 
agus scoileanna iar-bhunoideachais maidir le meastóireacht a dhéanamh 
ar a bhfeidhmíocht féin agus réimsí a dteastaíonn tuilleadh forbartha  
uathu a aithint. Cuirtear téamaí maidir le féinmheastóireacht i láthair,  
chun cabhrú le pobail scoileanna a ndualgais maidir le dearbhú  
cáilíochta faoin Acht Oideachais (1998) a chomhlíonadh. Chomh  
maith leis sin cuireann na treoirlínte creat ar fáil le tacú le hobair 
mheastóireachta seachtraí na gcigirí.

Treoirlínte maidir  
le Measúnacht 
Oideachais in Áiteanna 
Seachas Scoileanna 
Aitheanta 

An Roinn Oideachais 
agus Eolaíochta (2003), 
An Chigireacht

D’ullmhaigh an Chigireacht na treoirlínte seo chun cabhrú leis an mBord 
Náisiúnta Leasa Oideachais a bhfreagrachtaí a chomhlíonadh faoin Acht 
Oideachais (Leas) (2000), maidir le clárú leanaí a fhaigheann oideachas  
sa bhaile nó taobh amuigh den chóras oideachais aitheanta. Soiléiríonn  
na treoirlínte céard atá i gceist le “oideachas íosta áirithe bunoideachais” 
agus cuireann siad samplaí ar fáil maidir le modhanna measúnachta chun 
meastóireacht a dhéanamh air seo.

Cigireacht ar 
Nuatheangacha: 
Tuairimí agus 
Saincheisteanna 

An Roinn Oideachais 
agus Eolaíochta (2004), 
An Chigireacht

Tá an tuarascáil ilchodach seo bunaithe ar thorthaí na gcigireachtaí  
ábhair i 45 scoil iar-bhunoideachais. Cuireann an tuarascáil síos ar  
dhea-chleachtas i soláthar scoileanna ar nuatheangacha agus cuireann  
sé síos ar ghnéithe den chleachtas maidir le t        

Olltuairisc ar na  
Coláistí Gaeilge, 2003 

An Roinn Oideachais 
agus Eolaíochta (2004), 
An Chigireacht

Tá an tuairisc seo bunaithe ar mheastóireacht cúrsaí sna coláistí Gaeilge 
do mhic léinn atá ag foghlaim nó ag cur feabhais ar a gcuid Gaeilge. 
Pléitear líon áirithe téamaí, pleanáil do chúrsaí, úsáid acmhainní 
oideachais, agus modheolaíocht teagaisc ina measc.

Tuarascáil an Choiste 
Athbhreithnithe don 
Scrúdú le haghaidh 
Cáilíochta sa Ghaeilge 

An Roinn Oideachais 
agus Eolaíochta (2004), 
An Chigireacht

Is é an teideal atá ar an bhfoilseachán seo Tuarascáil an Choiste 
Athbhreithnithe, a dhéanann athbhreithniú ar Scrúdú Cáilíochta Gaeilge  
do mhúinteoirí a cuireadh oiliúint orthu lasmuigh den stát. Cuireann an 
tuarascáil síos ar chomhthéacs an athbhreithnithe, a dtéarmaí tagartha 
agus a modus operandi agus cuireann sé síos ar thionscnaimh nua 
atáthar ag tabhairt fúthu, athruithe don pháipéar scrúdaithe féin san 
áireamh, an siollabas, agus ullmhú lámhleabhair dóibh siúd atá ar tí  
an scrúdú a dhéanamh.
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Lámhleabhar don 
Scrúdú le haghaidh 
Cáilíochta sa Ghaeilge 

An Roinn Oideachais 
agus Eolaíochta (2004), 
An Chigireacht

Tá an Lámhleabhar deartha chun cabhrú le múinteoirí atá ag ullmhú don 
Scrúdú le haghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge. Tá faisnéis ann faoi struchtúr 
an scrúdaithe, míniú ar an scéim mharcála, agus páipéir agus freagraí 
samplacha. Cuireann an foilseachán treoir ar fáil d’iarrthóirí agus 
teagascóirí atá ag cabhrú le hiarrthóirí ullmhú don scrúdú.

Siollabas Teanga don 
Scrúdú le haghaidh 
Cáilíochta sa Ghaeilge 

An Roinn Oideachais 
agus Eolaíochta (2004), 
An Chigireacht

Is éard atá san fhoilseachán seo siollabas don Scrúdú le haghaidh 
Cáilíochta sa Ghaeilge (SCG). Léiríonn an siollabas caighdeáin idirnáisiúnta 
maidir le scrúduithe cáilíochta teanga.

Treoir don Chigireacht 
Ábhair ag an Dara 
Leibhéal 

An Roinn Oideachais 
agus Eolaíochta (2004), 
An Chigireacht

Treoirleabhar atá anseo faoi ghnéithe uile cigireachta ábhair ar leibhéal  
an iar-bhunoideachais, ag cur na céimeanna cigireachta ón dteagmháil 
tosaigh le scoil go dtí eisiúint na tuairisce deiridh san áireamh. Tá samplaí 
ann de theimpléid tuairiscithe, litreacha fógartha agus doiciméid eile a 
bhaineann le cigireacht ábhair.

Nuachtlitir do  
Chigirí na Roinne 

An Roinn Oideachais 
agus Eolaíochta (2004), 
An Chigireacht

Tréimhseachán is ea an Nuachtlitir a chuireann Aonad Taighde agus 
Tacaíochta Meastóireachta na Cigireachta (ATTM) le chéile, a chuireann 
faisnéis ar fáil do chigirí agus tráchtaireacht faoi shaincheisteanna a 
bhaineann lena gcuid oibre.

Litearthacht agus 
Uimhearthacht i 
Scoileanna faoi 
Mhíbhuntáiste: Dúshláin 
do Mhúinteoirí agus 
d’Fhoghlaimeoirí: 
Meastóireacht déanta 
ag Cigireacht na Roinne 
Oideachais agus 
Eolaíochta

An Roinn Oideachais 
agus Eolaíochta (2005), 
An Chigireacht

Tá an tuarascáil seo bunaithe ar mheastóireacht ar dhá bhunscoil déag 
atá ag freastal ar réimsí atá faoi mhíbhuntáiste eacnamaíoch. Déanann  
an tuarascáil iarracht baic a aithint maidir le forbairt scileanna litearthachta 
agus uimhearthachta agus moltaí a dhéanamh chun feabhas a  
dhéanamh. Pléitear saincheisteanna a bhaineann le neamhláithreachas, 
rannpháirtíocht tuismitheoirí, caighdeán teagaisc agus measúnachta.

Meastóireacht ar 
Fheidhmiú Curaclaim  
i mBunscoileanna: 
Béarla, Matamaitic 
agus Amharcealaíona 

An Roinn Oideachais 
agus Eolaíochta (2005), 
An Chigireacht

Is éard atá sa tuarascáil seo cur síos ar chur i bhfeidhm Churaclam na 
Bunscoile sa Bhéarla, sna hAmharcealaíona agus sa Mhatamaitic in 86 
bunscoil. Measann sé an méid a bhfuil scoileanna agus múinteoirí ag cur 
modheolaíochtaí teagaisc nua i bhfeidhm i ngach réimse ábhair. Déantar 
iniúchadh ar fhachtóirí a thacaíonn le cur i bhfeidhm an churaclaim, cosúil 
le pleanáil éifeachtach na scoile uile.

Tá formhór de na foilseacháin atá liostaithe thuas ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne Oideachais agus Eolaíochta ag www.education.ie
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EAGRÚ RANNÁN NA CIGIREACHTA

Aibreán 2005

Rannán na Cigireachta

Eamon de Staic  Príomh-Chigire

Forannán Réigiúnach Forannán Tacaíochta Beartais

Cearbhall Ó Dálaigh  Leas-Phríomhchigire Gearóid Ó Conluain  Leas-Phríomhchigire

AG 1
Réigiún an Tuaiscirt agus Réigiún  

Thuaisceart Bhaile Átha Cliath
AG 6

An tAonad Taighde agus  
Tacaíochta Meastóireachta

AG 2
Réigiún an Oir-Dheiscirt agus  

Réigiún Bhaile Átha Cliath Theas
AG 7 Oideachas Múinteorí

AG 3
Réigiún an Iarthair agus  
Réigiún an Lár-Iarthair

AG 8 Cáilíochtaí, Curaclam agus Measúnacht

AG 4 Réigiún an Deiscirt AG 9
Oideachas Speisialta agus  
Oideachas don Lucht Siúil

AG 5
Réigiún Lár Tíre agus Réigiún  

Bhaile Átha Cliath Thiar
AG 10

Seirbhísí na Cigireachta  
agus Naisc Idirnáisiúnta

Oifig an Phríomh-Chigire

Gary Ó DonnchadhaS/R

Oifig an Phríomh-Chigire, Seomra G-08, Bloc 1, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1  Guthán: (01) 8896425

AG Aonad gnó. 

S/R Cigire Sinsearach nó Roinnchigire. 

+ Ceaptha ar dhá aonad gnó.
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Eamon de Staic, Príomh-Chigire agus Gary Ó Donnchadha, Cigire Sinsearach, Oifig an Phríomh-Chigire 
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FORANNÁN RÉIGIÚNACH NA CIGIREACHTA

Ceann an Fhorannáin 
CEARBHALL Ó DÁLAIGH, LEAS-PHRÍOMHCHIGIRE

AG 1: Réigiún an Tuaiscirt agus Réigiún Thuaisceart Bhaile Átha Cliath

Pádraig Mac Sitric  Príomhchigire Cúnta
An Cabhán, Dún na nGall, Baile Átha Cliath (Fine Gall), Baile Átha Cliath (Thuaidh), Liatrom, Lú, an Mhí, Muineachán, Sligeach

Cigirí Bunscoile Cigirí Iar-Bhunoideachais

Brendan Doody
Diarmuid Dullaghan

Noreen Fiorentini
Máire Ní GhógáinS/R

Máire Ní Mháirtín

Marina Ní ThreasaighS/R

Rita Nic Amhlaoibh
Seán Ó CearbhaillS/R

Anne O’Gara
Caitríona Uí Ghrianna

Sylvia Corcoran
Oilibhéar de Búrca

Suzanne Dillon
Nora Friel

Amanda Geary
Sheelagh Hickey

Gerard McGuill
Noreen McMorrow

Caitlín Ní Bhraonáin+

Deasún Ó Riain
Audrey Scott

Rúnaíocht na Cigireachta, Baile Átha Cliath
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Seomra G-13, Bloc 3, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1  Guthán: (01) 8896553/8892002

Rúnaíocht na Cigireachta, Sligeach
Oifig na Cigireachta, Promanád Kempton, Sráid an Droichid, Sligeach  Guthán: (071) 9143218

AG 2: Réigiún an Oir-Dheiscirt agus Réigiún Bhaile Átha Cliath Theas

Lorcán Mac Conaonaigh  Príomhchigire Cúnta
Ceatharlach, Baile Átha Cliath (Theas), Dún Laoghaire agus Ráth an Dúin, Cill Dara (Thuaidh), Cill Chainnigh, Loch Garman, Cill Mhantáin

Cigirí Bunscoile Cigirí Iar-Bhunoideachais

Pádraic BearnaisS/R

Mags Jordan
Yvonne KeatingS/R

Gerry MacRuairc
Deirdre MathewsS/R

Maria McCarthy

Miriam Ní DhúillS/R

Liam Ó LeathlobhairS/R

Eileen O’Sullivan
Gerard Quirke
Liam Walsh

Declan CahalaneS/R

Margaret CondonS/R +

Carmel Donoghue
Mary GilbrideS/R

Robert KirkpatrickS/R

Kevin McClean
Jacqueline Ní Fhearghusa

Catherine O’Carroll
Linda Ramsbottom

Rúnaíocht na Cigireachta, Baile Átha Cliath
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Seomra G-13, Bloc 3, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1  Guthán: (01) 8896553/8892002

Ina seasamh: Pádraig MacSitric, Hilde Bean Mhic Aoidh, Lorcán Mac Conaonaigh, Séan Ó Floinn 
Ina suí: Cearbhall Ó Dálaigh, Maura Clancy
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AG 3: Réigiún an Iarthair agus Réigiún an Lár-Iarthair

Hilde Bean Mhic Aoidh  Príomhchigire Cúnta
An Clár, Gaillimh, Luimneach, Maigh Eo, Ros Comáin, Tiobraid Árann (Thuaidh)

Cigirí Bunscoile Cigirí Iar-Bhunoideachais

Mícheál Báicéir
Colm Cregan

Dolores de Bhál
Tony Kelly
Treasa Kirk

Páraic MacDonnchaS/R

Antoinette Ní Ghallchobhair
Patrick O’NeillS/R

Mary O’Shea
Martin Whyte

Maureen BohanS/R+

Liam Bolger
Richard CoughlanS/R

Joe Harrison
Niall Kelly

Alan Mongey
Nóra Nic Aodha

Brendan O’Regan

Rúnaíocht na Cigireachta, Luimneach
Oifig Réigiúnach an Lár-Iarthair, Bóthar Rosbrien, Punch’s Cross, Luimneach  Guthán: (061) 430000/430004

Rúnaíocht na Cigireachta, Gaillimh
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Teach Ross, Sráid na gCeannaithe, Gaillimh  Guthán: (091) 568922/500009

AG 4: Réigiún an Deiscirt

Seán Ó Floinn  Príomhchigire Cúnta
Corcaigh, Ciarraí, Tiobraid Árann (Theas), Port Láirge

Cigirí Bunscoile Cigirí Iar-Bhunoideachais

Noreen Bambury
Tom Colgan
Patrick Delea

Cristíne Ní Nualláin
Pádraig Ó ConchubhairS/R

Pádraig Ó DonnabháinS/R

Séamus Ó hÉilíS/R

Seán Ó MurchúS/R+

Eoghan Ó SúilleabháinS/R+

Fionnbarra Ó TuamaS/R

Máire Uí Chonghaile
Máire Uí Shé

Elaine Collins
Diarmuid Haicéid
Miriam Horgan
Colum Layton

Kevin McCarthyS/R

Kevin O’Donovan

Fionnbarra Ó Murchú
Ruth Richards

Tony Weir

Rúnaíocht na Cigireachta, Corcaigh
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 1A An Meal Theas, Corcaigh  Guthán: (021) 4906011

AG 5: Réigiún Lár Tíre agus Réigiún Bhaile Átha Cliath Thiar

Maura Clancy  Príomhchigire Cúnta
Baile Átha Cliath (Thiar agus Iardheisceart), Cill Dara (Theas), Laois, An Longfort, Uíbh Fhailí, An Iarmhí

Cigirí Bunscoile Cigirí Iar-Bhunoideachais

Anne FeerickS/R

Joan Hanrahan
Michael Hayes
Karina Holton
Nollaig Huston

Una Kelly

Éamon Mac CoitirS/R

Éamonn Ó BreacáinS/R

Seán Ó Díomasaigh
Micheál Ó LionáirdS/R

Eoghan Ó SúilleabháinS/R+

Gráinne Conachy
John Curran
Alan Dunne
Gerry Fee

Maria Lorigan
Niamh Mernagh+

Eibhlín Ní Scannláin
Kate O’Carroll
Lily O’Donovan
Gerardine Skelly

Rúnaíocht na Cigireachta, Baile Átha Cliath
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Seomra G-13, Bloc 3, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1  Guthán: (01) 8896553/8892002

AG Aonad gnó. 

S/R Cigire Sinsearach nó Roinnchigire. 

+ Ceaptha ar dhá aonad gnó.
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FORANNÁN TACAÍOCHTA BEARTAIS NA CIGIREACHTA

Ceann an Fhorannáin 
GEARÓID Ó CONLUAIN, LEAS-PHRÍOMHCHIGIRE

AG 6: An tAonad Taighde agus Tacaíochta Meastóireachta

Eamonn Murtagh  Príomhchigire Cúnta
Tacaíocht do ghníomhaíochtaí cigireachta ar fad agus rannpháirtíocht na Cigireachta i dtaighde agus forbairt

Cigirí Bunscoile Cigirí Iar-Bhunoideachais

Suzanne ConneelyS/R Carmel O’DohertyS/R Domnall FlemingS/R

Pádraig KirkS/R
George Porter+

Rúnaíocht na Cigireachta, Baile Átha Cliath
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Seomra G-13, Bloc 3, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1  Guthán: (01) 8896553/8892002

An tAonad Taighde agus Tacaíochta Meastóireachta (ATTM)
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Seomra G-14, Bloc 3, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1  Guthán: (01) 8892445

AG 7: Oideachas Múinteoirí

Emer Egan  Príomhchigire Cúnta
Rannpháirtíocht i gcomhairle beartais agus forbairt i réamhsheirbhís agus inseirbhís céad leibhéal agus dara leibhéal;  

cláir agus tionscnaimh tacaíochta, agus comhairle a chur maidir le cáilíochtaí múinteoirí

Cigirí Bunscoile Cigirí Iar-Bhunoideachais

Martin Lally
Risteard Ó BroinS/R

Niamh Murray
Chris Ó ConghaileS/R

Rúnaíocht na Cigireachta, Baile Átha Cliath
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Seomra G-13, Bloc 3, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1  Guthán: (01) 8896553/8892002

Ina seasamh: Gearóid Ó Conluain, Harold Hislop, Doreen McMorris, Gabriel Harrison 
Ina suí: Emer Egan, Eamonn Murtagh
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BU 8: Cáilíochtaí, Curaclam agus Measúnacht

Doreen McMorris  Príomhchigire Cúnta
Rannpháirtíocht i gcomhairle beartais agus forbairt i saincheisteanna curaclaim  

agus measúnachta don luath-óige, oideachas céad agus dara leibhéal

Cigirí Bunscoile Cigirí Iar-Bhunoideachais

Pádraig Mac Fhlannchadha Déirdre Ní LidéadhaS/R Maureen BohanS/R+

Paul CaffreyS/R

Elke Hughes  
(Comhairleoir Gearmáinise)

Niamh Mernagh+

Caitlín Ní Bhraonáin+

George Porter+

Rúnaíocht na Cigireachta, Baile Átha Cliath
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Seomra G-13, Bloc 3, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1  Guthán: (01) 8896553/8892002

AG 9: Oideachas Speisialta agus Oideachas don Lucht Siúil

Gabriel Harrison  Príomhchigire Cúnta
Rannpháirtíocht i gcomhairle beartais agus forbairt in oideachas speisialta agus oideachas don Lucht Siúil

Cigirí Bunscoile Cigirí bunscoile agus iar-bhunoideachais

Séamus CaomhánachS/R

Don MahonS/R
Seán Ó MurchúS/R+

Michael TraversS/R
Geraldine Emir Duffy Emer RingS/R

Cigirí Iar-Bhunoideachais

Thomas DonoghueS/R

Rúnaíocht na Cigireachta, Baile Átha Cliath
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Seomra G-13, Bloc 3, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1  Guthán: (01) 8896553/8892002

AG 10: Seirbhísí na Cigireachta agus Naisc Idirnáisiúnta

Harold Hislop  Príomhchigire Cúnta
Bainistíocht ar sheirbhísí oibríochtúla don Chigireacht agus rannpháirtíocht na Cigireachta i bhfóraim idirnáisiúnta

Cigirí Bunscoile Cigirí Iar-Bhunoideachais

Margaret Dunning
Proinsias Ó CeallaighS/R

Seán TerryS/R Margaret CondonS/R+ Orlaith O’ConnorS/R

Rúnaíocht na Cigireachta, Baile Átha Cliath
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Seomra G-13, Bloc 3, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1  Guthán: (01) 8896553/8892002

AG Aonad gnó. 

S/R Cigire Sinsearach nó Roinnchigire. 

+ Ceaptha ar dhá aonad gnó.
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CEAPACHÁIN DO DHUALGAIS EILE AGUS CHU IG OIFIGÍ RÉIGIÚNACHA

CEAPACHÁIN AR CHOIMISIÚN NA SCRÚDU ITHE STÁIT

Cigirí curtha chuig nó ceaptha ar Choimisiún na Scrúduithe Stáit faoi Aibreán 2003

Ceann an Rannáin Scrúduithe agus Measúnachta
Tadhg Ó Síocháin

John Mc Ginty (Imithe ar scor 2003)

Ceannairí Cúnta an Rannáin Scrúduithe agus Measúnachta

 Pat Coffey Bríd Uí Ríordáin Peadar Ó Máille

Bainisteoirí Scrúduithe agus Measúnachta

Tom Anderson
Mary Burns

Joseph CodyreS

Alexander CorcoranS

John Corcoran
Eugene CurrivanS

Padraic de BhaldraitheS

Margaret DesmondS

Tim DesmondS

Oliver Duggan
Raymond FrawleyS

Pádraic Harvey
Jerome LeonardS

Helen McIntyreS

Hugh McManus
Ann MulcahyS

Seán Ó BroinS

Gearóid Ó CatháinS

Pádraig Ó ConghaileS  

(Imithe ar scor 2003)
Oilibhéar Ó hEidhinS

Hugh O’Neill

Sheila Smyth
Hazel Stapleton

Joan Sutton
Fionnghuala Uí ChathasaighS 

(Imithe ar scor 2005)
Mary VarillyS

Coimisiún na Scrúduithe Stáit
Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí  Guthán: (090) 6442700

S Sinsearach

Ceaptha do Dhualgais Eile

An tAonad Pleanála agus Tógála An Rannóg um Oideachas Múinteoirí

Martin BryanS/R

Liam CorcoranS/R
David NashS/R

Seán Ó CiarbaS/R
Clare BreslinS/R

C. Breandán Ó MurchúS/R
Lynda O’Toole

An tAonad Pleanála agus Tógála
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Tulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí  Guthán: (0506) 24310

An Rannóg um Oideachas Múinteoirí
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Urlár 1, Bloc 2, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1  Guthán: (01) 8892154

Stiúrthóireacht na Seirbhísí Réigiúnacha (SSR)

Ian Murphy  Príomhchigire Cúnta
Ag tuairisciú do Stiúrthóireacht na Seirbhísí Réigiúnacha, tacaíonn cigirí in oifigí réigiúnacha  

le comhordú seirbhísí na Roinne ar leibhéal áitiúil. Tá deich n-oifig réigiúnacha ar fad beartaithe

 Seamus KellyS/R Oifig Réigiúnach Chill Dara-Chill Mhantáin
 Nicola MuckleyS/R Oifig Réigiúnach an Oirthuaiscirt
 Tadhg Ó GláimhínS/R Oifig Réigiúnach an Deiscirt
 Anthony O’GormanS/R Oifig Réigiúnach an Lár-Iarthair
 Anne O’SullivanS/R Oifig Réigiúnach an Iarthuaiscirt
 Máirín O’SullivanS/R Oifig Réigiúnach Chontae Bhaile Átha Cliath Theas
 Joan WilliamsS/R Oifig Réigiúnach an Oirdheiscirt

Stiúrthóireacht na Seirbhísí Réigiúnacha (SSR)
Urlár 2, Teach Tyrone, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1  Guthán: (01) 8892045

Ian Murphy 
Príomhchigire Cúnta

Stiúrthóireacht na  
Seirbhísí Réigiúnacha  
(SSR)
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AR SCOR Ó PHOIST, ÉIRITHE AS POIST AGUS SOSANNA GAIRME

Ar Scor ó Phoist 2001-2005

2001

Patrick FoxS/R

Breandán Ó Bric
Seán Ó BreasláinS/R

Ruairí Ó CillínS/R

Mícheál Ó hEidhin

Pádraig Ó LoingsighS/R

Colm Ó MaoláinPCC

Silvester Ó MuiríS/R

Annraoi Ó Sibhéir

2002

Seán Mac ConmaraS/R

Seán Mac GabhannPCC

Seamus Ó ConghaileS/R

Colm Ó CeallacháinS/R

Tadhg Ó SiochfhradhaS/R

William WhiteS/R

2003

Uinsin Mac DomhnaillS/R

Proinsias Ó Maolmhuaidh
Proinsias Ó DonnchadhaS/R

Edward Kelly

2004

Dominic de BúrcaS/R

Frank Holohan
Gabriel MartinS/R

Proinsias Mac SuibhneS/R

Márie Ní Luain
Torlach O’ConnorPCC

Micheál Ó MathúnaS/R

2005

Breandán E. Ó MurchúS/R

Peadar Mac CannaS/R
Micheál Ó ConghaileS/R

Éirithe as Poist 2001-2005

Mary Meaney
Siobhán Ní Mhurchú
Geraldine O’Connor

Eugene Toolan

Sosanna Gairme agus Iasachtaí 2001-2005

Siobhán Broderick
Muireann Ní MhóráinS/R

Nuala Nic an Iomaire
Noreen Kavanagh

Eileen Kent

Comhghleacaithe imithe ar Shlí na Fírinne 2001-2005

Seán Ó FiachraLPC (Imithe ar scor 2001), (RIP 09/2001)
Michael DarmodyS/R (RIP 02/2003)

Eoghan Ó BaoighillS/R (Imithe ar scor 2002), (RIP 11/2004)

LPC Leas-Phríomhchigire. 

PCC Príomhchigire Cúnta. 

S/R Cigire Sinsearach nó Roinnchigire.
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© An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 2005 

ISBN 0-7557-1415-6

Deartha ag first impression 

Baile Átha Cliath

Arna Chlóbhualadh ag New Oceans

Arna Fhoilsiú ag Oifig an tSoláthair, Baile Átha Cliath

Le ceannach díreach ó:  

An Oifig Dhíolta Foilseachán Rialtais 

Teach Sun Alliance 

Sráid Theach Laighean 

Baile Átha Cliath 2

nó is féidir é a ordú tríd an bpost ó: 

Foilseacháin Rialtais 

An Rannán Post-Trádála 

51 Faiche Stiabhna 

Baile Átha Cliath 2

Guthán (01) 6476834 

Facs (01) 6476843

€10.00



A
N

 R
O

IN
N

 O
ID

E
A

C
H

A
IS

 A
G

U
S

 E
O

L
A

ÍO
C

H
T

A
  T

U
A

R
A

S
C

Á
IL

 A
N

 P
H

R
ÍO

M
H

-C
H

IG
IR

E
  2

0
0

1
-2

0
0

4

TUARASCÁIL AN PHRÍOMH-CHIGIRE

2001-2004




