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Nóta do phríomhoidí: Cuir cóip den doiciméad treorach seo ar fáil do gach 
múinteoir, ball foirne ábhartha agus gach ball den bhord bainistíochta, le 
do thoil. Tá fáil ar ag www.gov.ie/filleadharscoil  
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1. Réamhrá 

 

1.1 Comhthéacs 

1.1.1 Athoscailt iomlán na scoileanna 

Is é cuspóir na Roinne Oideachais ná scoileanna a oscailt mar is gnáth a mhéid is féidir 
ag tús na scoilbhliana nua, agus na priacail ó thaobh na sláinte poiblí a íoslaghdú. Agus 
é sin á dhéanamh, caithfidh pleananna agus gníomhartha scoileanna chun tacú le scoláirí 
bheith inbhuanaithe i gcomhthéacs ina bhfuil Covid-19 fós sa tír agus bheith sách gasta 
agus sofhreagrach maidir le haon athruithe ar chomhairle sláinte a d’fhéadfadh tarlú sa 
scoilbhliain atá le teacht. 

 

1.1.2 Ag tacú leis an bhfoghlaim le linn dúnadh scoileanna 2019/20  

Faoin am a thosaíonn an scoilbhliain nua, beidh teagmháil dhíreach sa rang caillte ag 
scoláirí iar-bhunscoile ó lár mhí an Mhárta go dtí deireadh mhí an Mheithimh 2020. Le linn 
tréimhse dhúnta sin na scoileanna, lean ceannairí scoile agus múinteoirí orthu ag 
déanamh teagmhála le tuismitheoirí/caomhnóirí agus le scoláirí chun freastal ar 
leanúnachas foghlama na scoláirí i dtimpeallacht chianfoghlama. Bhí a lán 
tuismitheoirí/caomhnóirí agus teaghlach gafa go gníomhach sa tacaíocht le foghlaim agus 
folláine scoláirí ag an am sin. 

Ina theannta sin, léirigh múinteoirí agus ceannairí scoile an-tiomantas don fhorbairt 
ghairmiúil agus don uasoiliúint i dteicneolaíochtaí nua agus i gcuir chuige cianfhoghlama 
chun tacú le foghlaim scoláirí le linn tréimhse dhúnta na scoileanna. 

Chuir an Roinn sraith doiciméad Treoir do Leanúnachas Scolaíochta ar fáil chun 
comhairle a sholáthar do scoileanna, do phríomhoidí, do mhúinteoirí agus do 
thuismitheoirí faoin tslí le leanúnachas foghlama na scoláirí a thacú. D’fhorbair an 
tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) agus An tSraith Shóisearach do 
Mhúinteoirí raon acmhainní do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile chun tacú le 
teagasc, foghlaim agus measúnú ag an am sin. Rinne Cigireacht na Roinne teagmháil 
ghutháin le príomhoidí os cionn 660 iar-bhunscoil chun comhairle a sholáthar ar an tslí 
ina bhféadfaí foghlaim na scoláirí a thacú le linn tréimhse dhúnta na scoileanna agus chun 
príomhtheachtaireachtaí na Roinne i ndoiciméid Leanúnachas Scolaíochta na Roinne a 
phlé. D’fhorbair Seirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO) na Roinne 
comhairle agus acmhainní do dhaoine óga chun cuidiú leo féinbhainistiú agus fanacht 
slán nuair a bhí scoileanna dúnta. 

 

 

 

https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/continuity-of-schooling/continuity-of-schooling.html
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1.1.3 Breithnithe curaclaim do 2020/21 

Mar is léir ón eolas a bhailigh eagraíochtaí éagsúla ó scoileanna, lena n-áirítear Cigireacht 
na Roinne, toisc gur tharla an dúnadh go tobann, bhí éagsúlachtaí in obair scoileanna 
agus scoláirí le linn tréimhse dhúnta na scoileanna ó thaobh minicíocht na teagmhála 
múinteoirí-scoláirí, fócas an churaclaim, leibhéal rannpháirtíochta na 
dtuismitheoirí/gcaomhnóirí, agus cineál agus formáid rannpháirtíochtaí na scoláirí san 
fhoghlaim. 

Dá bhrí sin, beidh ar ghnéithe curaclaim in 2020/21 aird a thabhairt ar eispéiris foghlama 
athraitheacha na scoláirí le linn tréimhse dhúnta na scoileanna, dícheangal dóchúla roinnt 
scoláirí ó ghnéithe agus ó réimsí foghlama áirithe, agus na comhthéacsanna praiticiúla 
ina dtarlóidh teagasc agus foghlaim sa scoilbhliain nua. Ina theannta sin, caithfear 
soláthar a dhéanamh go follasach do phleanáil churaclaim theagmhasach sa chás go 
dtarlaíonn tréimhse dhúnta scoile gan choinne. 

Caithfidh an soláthar curaclaim in 2020/21 a chur san áireamh gur dócha nach é an 
tionchar céanna a bhí ag dúnadh na scoileanna ar eispéiris churaclaim na scoláirí. Is 
dócha gurb iad scoláirí le riachtanais speisialta oideachais (RSO), scoláirí atá i mbaol 
míbhuntáiste oideachasúil, scoláirí le Béarla mar theanga bhreise acu agus scoláirí gan 
dídean nó a bhfuil cónaí orthu i soláthar díreach ba mhó a bhí thíos leis an easpa ama 
teagmhála sa seomra ranga. Beidh ar scoileanna a dheimhniú go bhfaighidh na scoláirí 
sin na tacaíochtaí foghlama atá de dhíth orthu sa scoilbhliain 2020/21. 

 

1.1.4 Feidhm na treorach seo 

Bhí dlúth-chomhoibriú idir an Roinn agus An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus 
Measúnachta (CNCM) agus Coimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS) nuair a bhí an treoir seo 
á fhorbairt. Rinneadh an treoir seo a chur le chéile chun tacú le ceannairí scoile agus le 
múinteoirí agus iad ag ullmhú d’athoscailt na n-iar-bhunscoileanna i mí Lúnasa/Mheán 
Fómhair agus do stiúradh an churaclaim i rith 2020/21. Cuireann sé leis na doiciméid 
Treoir do Leanúnachas Scolaíochta a chuir an Roinn ar fáil d’iar-bhunscoileanna le linn 
ghéarchéim Covid-19. 

Beidh dúshláin romhainn uile, gan amhras, i mí Mheán Fómhair. Áirítear a dheimhniú gur 
féidir le scoláirí socrú ar ais ar scoil go socair sásta, go bhfanann pobal na scoile uile 
(scoláirí, múinteoirí, cúntóirí riachtanas speisialta, foireann choimhdeach na scoile, 
tuismitheoirí agus baill an bhoird bainistíochta) slán agus folláin agus gur féidir le scoláirí 
tosú in athuair agus dul chun cinn a dhéanamh ina gcuid foghlama, le heispéireas chomh 
hiomlán agus chomh taitneamhach agus is féidir a bheith acu ar an gcuraclam.  

Tá sé mar bhunús ag an treoir ghinearálta curaclaim, den chuid is mó, gurb iad scoileanna 
agus múinteoirí féin is fearr a dhéanfaidh pleanáil do stiúradh an churaclaim sna cúinsí 
eisceachtúla atá ann i mbliana. Léirítear i ndearadh na treorach ar leith do shainréimsí 
agus chláir an churaclaim agus a measúnú  an t-am foghlama a cailleadh nuair a dúnadh 
scoileanna chomh maith le freagairt do theagmhas a d’fhéadfadh a bheith i gceist i gcás 
dúnadh scoile aonair nó áitiúil.  
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Tá an treoir churaclaim ginearálta bunaithe, den chuid is mó, ar an tuiscint gur iad na 

scoileanna agus na múinteoirí is fearr a dhéanfaidh pleanáil do threorú an churaclaim sna 

cúinsí eisceachtúla a bheidh rompu i mbliana. Tá sé i gceist leis an treoir ar leith do 

shainréimsí agus cláir churaclaim agus an measúnú orthu an t-am atá caillte mar thoradh 

ar dhúnadh na scoileanna a aithint mar aon le freastal ar theagmhas ina bhféadfadh 

dúnadh scoileanna tarlú go haonair nó go háitiúil.  

Aithnítear sa treoir seo roinnt de na príomhdhúshláin a bheidh ag scoileanna sa 
scoilbhliain 2020/21 agus moltar bealaí le dul i ngleic leo. Rinneadh í a dhearadh freisin 
chun cabhrú le scoileanna pleanáil do chás teagmhasach ina mbeidh gá an curaclam a 
threorú do scoláirí nach féidir leo freastal ar scoil ar chúiseanna sláinte bainteach le Covid-
19, nó cás ina mbeidh ar scoil dúnadh do thréimhse agus ina gcaithfear an curaclam a 
sholáthar go cianda. 
 

1.2 Struchtúr 

Tá cur síos sa doiciméad treorach ar chomhthéacs agus ar phraiticiúlachtaí an oideachais 

iar-bhunscoile sa scoilbhliain 2020/21 faoi na ceannteidil seo a leanas: 

 Ag ullmhú le filleadh ar scoil agus ag tacú le hathghafacht scoláirí san fhoghlaim 

 Príomhghnéithe curaclaim do 2020/21 agus ról na ceannaireachta scoile 

 Comhairle agus tacaíocht bhreise do scoileanna agus do mhúinteoirí (lena n-

áirítear pleanáil do chásanna teagmhais mar atá luaite thuas) 

 Athchóirithe curaclaim.  

 

1.3 Prionsabail 

Beidh na prionsabail seo mar bhonn leis na gnéithe ábhartha faoi gach ceann de na 

ceannteidil thuas: 

 Cloí le riachtanais ábhartha sláinte agus sábháilteachta 

 Tacú le folláine foghlaimeoirí agus foireann na scoile  

 Aitheantas a thabhairt do neamhspleáchas scoileanna maidir le cinntí ar an tslí ina 

ndéantar an curaclam a phleanáil agus a threorú 

 Cur chuige pleanála atá foghlaimeoir-lárnach, cothrom agus atá oiriúnaitheach 

agus sofhreagrach do riachtanais scoláirí  

 Tacú le gach scoláire ag an bpointe a bhfuil siad ina bhfoghlaim agus a bhfuil de  

dhíth orthu a sholáthar ionas go n-éiríonn leo bláthú agus a bheith rathúil 

 Cumarsáid agus comhoibriú a fhorbairt agus a thacú le tuismitheoirí agus le 

gníomhaireachtaí ionas gur féidir na torthaí do gach scoláire a mhéadú ar 

bhealach cóir agus cothrom  

 Cúinsí agus cásanna éagsúla scoileanna agus scoláirí a aithint agus, sa 

chomhthéacs sin, freagairt dóibh go tacúil, agus a bheith réalaíoch ó thaobh 

ionchais de. 
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2. Ag ullmhú le filleadh ar scoil agus ag tacú 

le hathghafacht scoláirí san fhoghlaim 

2.1 Réamhrá 

Beidh an t-uafás ullmhúcháin déanta cheana féin ag ceannairí scoile d'fhilleadh na scoláirí 
don bhliain acadúil nua. Ag leibhéal praiticiúil ullmhúcháin, beidh an clár ama forbartha. 
Ag tús na scoilbhliana nua, beidh tosaíocht ag baint le cuidiú le scoláirí socrú ar ais ar 
scoil, ath-theagmháil a dhéanamh lena múinteoirí agus a gcairde agus gnáthaimh scoile 
nua a bhunú a thacaíonn lena sláinte agus sábháilteacht. Is féidir an cuspóir sin a bhaint 
amach trí réamhphleanáil chuspóireach a chuirtear in oiriúint don tús sách difriúil a bheidh 
ag an scoilbhliain seo agus na dúshláin a d’fhéadfadh teacht chun cinn i rith na bliana. 

 

2.2 Na chéad tosaíochtaí 

Beidh ról faoi leith ag ceannairí scoile, ag an bhfoireann cheannaireachta shinsearach 
agus ag múinteoirí chun timpeallachtaí foghlama slán sábháilte a chruthú, chun tacú le 
folláine an uile dhuine, agus chun ullmhú i gcomhpháirt don teagasc agus don fhoghlaim 
ar bhealach a chuirfidh ar chumas gach scoláire dul chun cinn a dhéanamh agus bláthú 
sa scoilbhliain 2020/21. Cé go mbeidh éagsúlacht i bhfócas sonrach an ullmhúcháin ó 
scoil go scoil de réir chomhthéacs na scoile aonair, beidh ar gach scoil téamaí agus réimsí 
áirithe a mheas: 

 Na riachtanais sláinte go léir a chuidíonn le Covid-19 a chosc ó theacht isteach sa 

scoil nó scaipeadh i measc scoláirí agus foireann na scoile, riachtanais maidir le 

scaradh sóisialta san áireamh  

 Tacú le gach scoláire chun socrú ar ais ar scoil, ag deimhniú go mbíonn tacaíocht 

ar fáil do gach scoláire a bhíonn ag aistriú ón mbunscoil, do scoláirí le RSO, agus 

do scoláirí atá i mbaol míbhuntáiste oideachasúil 

 Pleanáil don tslí inar féidir an curaclam a threorú i gcomhthéacs ina n-aithnítear 

go raibh eispéiris éagsúla ag scoláirí agus iad ag foghlaim ón mbaile  

 Tosaíochtaí na scoile mar a bhaineann le folláine, teagasc, foghlaim agus 

measúnú a chur chun cinn 

 Tógáil ar an eispéaras ar theicneolaíocht dhigiteach a úsáid, le linn tréimhse 

dhúnta na scoileanna, chun tacú le socruithe teagmhasacha má tharlaíonn go 

mbíonn ar roinnt scoláirí leanúint leis an bhfoghlaim sa bhaile i dtimpeallacht 

chianfhoghlama ar feadh tréimhse le linn na scoilbhliana 2020/21  

 Uasdátú ar pholasaithe chun tacú le foghlaim dhigiteach éifeachtach; is cóir go n-

áireofaí Cód Iompair na Scoile, Polasaí ar Fhoghlaim Dhigiteach, nósanna 

imeachta um Chosaint Leanaí, polasaithe um Chosaint Sonraí agus Teagmhas 

Criticiúil agus Polasaí Úsáide Inghlactha, nósanna imeachta um Chosaint Leanaí, 
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agus polasaithe do Chosaint Sonraí agus do Theagmhais Chriticiúla anseo. Tá 

eolas maidir le huasdátú an Pholasaí Úsáide Inghlactha ar fáil ag 

https://www.webwise.ie/teachers/acceptable-use-policy/keeping-your-schools-

aup-updated-3/  

 

2.3 Aistrithe a bhainistiú 

Toisc nach mbeidh formhór na scoláirí iar-bhunscoile ina bhfoirgneamh scoile le breis 
agus cúig mhí anuas, beidh tús na scoilbhliana seo mar aistriú do chách - aistriú ó bhaile 
go scoil, ath-theagmháil le cairde, foghlaim faoi ghnáthaimh agus nósanna imeachta, 
tíreolaíocht agus leagan amach na scoile nach mbeidh díreach mar a bhí roimhe seo i 
ngeall ar riachtanais sláinte phoiblí. D’fhéadfadh roinnt scoláirí agus tuismitheoirí a bheith 
imníoch. Cruthaíonn an filleadh fisiceach ar an scoil deis a mbeidh fáilte roimhe, áfach, 
do scoláirí chun naisc shóisialta a athnuachan, ath-dhlúthú lena gcairde, cairde nua a 
dhéanamh, agus am a chaitheamh le daoine fásta atá tábhachtach dóibh. Dá bhrí sin 
beidh sé tábhachtach: 

 Teagmháil a dhéanamh roimhré le scoláirí agus tuismitheoirí faoi na 

praiticiúlachtaí a bhaineann le tús na scoilbhliana nua, fáiltiú rompu agus iad a 

chur ar a suaimhneas 

 Deis a thabhairt do scoláirí dul i dtaithí ar fheidhmiú agus ar leagan amach na 

scoile agus ar na bearta agus na gnáthaimh nua sláinte agus sábháilteachta – 

mar shampla, turas fíorúil timpeall na scoile nó ionduchtú ar an gcéad lá ina 

mínítear agus ina léirítear bearta sábháilteachta agus socruithe nua. B’fhéidir go 

mbeidh gá ag scoláirí agus ag múinteoirí a bhfuil Béarla mar theanga bhreise acu 

le teagasc agus treoracha breise, go físeach agus/nó i raon teangacha, faoi 

bhearta sábháilteachta i scoileanna. 

 A dheimhniú, ag tús na bliana, go mbíonn spás agus am pleanáilte do scoláirí 

chun teagmháil a athbhunú lena gcomhscoláirí agus chun caidrimh a athchruthú 

leis an bhfoireann  

 Am a chur ar fáil le cur ar chumas scoláirí na caidrimh agus na naisc sin a fhorbairt 

ionas go mbeidh siad ann agus réidh le páirt a ghlacadh san fhoghlaim ar bhealach 

bríoch 

 Spás sábháilte a chruthú inar féidir le scoláirí na riachtanais, na smaointe agus na 

mothúcháin atá acu a chur in iúl go hoscailte mar aon lena bhfoghlaim ag tús na 

scoilbhliana agus sna téarmaí ina dhiaidh sin. 

2.3.1 Ag tacú le scoláirí le riachtanais speisialta oideachais (RSO) 

Beidh tacaíocht faoi leith de dhíth ar scoláirí a bhfuil riachtanais RSO acu agus iad ag 

aistriú ar ais ar scoil. Nuair a bhíonn siad ag filleadh ar scoil, beidh cáilíocht ghnéithe 

sóisialta agus mothúchánacha an churaclaim ríthábhachtach dá rannpháirtíocht rathúil in 

athuair i saol na scoile agus dá bhfoghlaim ar fud an churaclaim. Caithfear aird ar leith a 

https://www.webwise.ie/teachers/acceptable-use-policy/keeping-your-schools-aup-updated-3/
https://www.webwise.ie/teachers/acceptable-use-policy/keeping-your-schools-aup-updated-3/
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dhíriú ar a bhfolláine a thacú, imní a d’fhéadfadh a bheith orthu a laghdú agus eispéiris 

foghlama a phleanáil a chuireann san áireamh tionchar na tréimhse dúnta scoile ar a ndul 

chun cinn agus a rannpháirtíocht san fhoghlaim. Ina theannta sin, b’fhéidir go gcaithfear 

machnamh a dhéanamh ar phleanáil don tástáil dhiagnóiseach do roinnt scoláirí.  

 

Moltar do scoileanna a chinntiú go mbíonn córais éifeachtacha i bhfeidhm ar nós 

Foireann Tacaíochta Scoláirí chun na scoláirí sin agus a dtuismitheoirí/gcaomhnóirí is 

mó a mbeidh tacaíocht de dhíth orthu a aithint. 

Tá leochaileacht ar leith ag baint le scoláirí ag a bhfuil RSO, Béarla mar theanga bhreise 

nó riachtanais bhreise foghlama mar aon le scoláirí atá i mbaol míbhuntáiste oideachasúil 

agus scoláirí a bhfuil saincheisteanna míochaine acu atá íogair don chomhthéacs 

paindéimeach agus beidh gá go leanúnach acu seo le tacaíocht spriocdhírithe. Beidh ar 

an bpleanáil d’fheabhsúchán foghlama gach scoláire na heispéiris agus an 

rannpháirtíocht éagsúl a bhí ag scoláirí, ó mhí an Mhárta, a chur san áireamh, lena n-

áirítear an rochtain a bhí acu ar theanga theagaisc na scoile. Cé go dtarlóidh an fhoghlaim 

d’fhormhór mór na scoláirí sa chomhthéacs scoile, beidh roinnt scoláirí ag brath ar 

thimpeallachtaí cianfhoghlama do thréimhsí éagsúla sa bhliain acadúil seo chugainn. Ina 

leithéid de chásanna, beidh deiseanna chun an dul chun cinn atá déanta cheana féin ag 

múinteoirí maidir le hoideolaíochtaí níos scoláire-lárnach ar an láthair agus ar líne a thacú 

agus a fheabhsú tuilleadh. 

Beidh thart ar 15,000 scoláire le RSO tar éis leas a bhaint as clár Soláthar Samhraidh 

na Roinne do leanaí le RSO. Bhí dualgas ar gach múinteoir a sholáthraíonn na 

snáitheanna scoilbhunaithe nó baile-bhunaithe den chlár Soláthar Samhraidh dul chun 

cinn gach scoláire aonair a chlárú agus é seo a chur ar fáil do scoil an scoláire. Cuireadh 

an taifead ar dhul chun cinn ar aghaidh chuig gach scoil a bhí rannpháirteach. Beidh sé 

tábhachtach do scoileanna an taifead seo a mheas agus iad ag pleanáil, sa téarma nua, 

do riachtanais foghlama scoláirí le RSO. 

 

Beidh tionchar na tréimhse dúnta scoile an-suntasach i gcás a lán scoláirí a bhfuil 

neamhord de chuid speictream an uathachais (NSU/ASD) orthu. Dá bhrí sin, beidh ar 

scoileanna pleanáil go cúramach d’eispéiris foghlama, do ghnáthaimh agus riachtanais 

chéadfacha na scoláirí ar a bhfuil NSU. Beidh sé tábhachtach: 

 Spás socair a chruthú do na scoláirí sula bhfilleann siad ar scoil. Murar féidir seomraí 

céadfacha nó ciúin a úsáid, b’fhéidir go mbeidh ar mhúinteoirí cuid dá seomra ranga 

a eagrú inar féidir le scoláirí aonair sos compoird a bheith acu. Ina theannta sin, 

d’fhéadfaí pacáistí aonair a chruthú le hábhair chéadfacha nó gluaiseachta cuí. Tá 

sraith chuimsitheach acmhainní ar láithreán gréasáin na Comhairle Náisiúnta um 
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Oideachas Speisialta (CNOS) a dearadh mar chúnamh do mhúinteoirí agus iad ag 

cruthú pacáistí agus ábhair dá leithéid 

 Fócas a bheith ar dtús ar aistriú agus athrú chun tacú le scoláirí agus iad ag dul i 

dtaithí ar rialacha nua scoile agus ar ghnáthaimh fhoghlama ar scoil agus sa bhaile. 

Is féidir é sin a bhaint amach, mar shampla, trí scéalta sóisialta a úsáid a bhíonn 

forbartha leis na scoláirí, ar bhonn duine le duine nó i dtimpeallacht ranga uile. Tá fáil 

ar eolas breise maidir le scéalta sóisialta a úsáid i gcomhthéacs Covid-19 ag: 

https://ncse.ie/wpcontent/uploads/2020/03/Supporting-children-and-young-people-

with-ASD-during-the-Covid-19-pandemic-SocialStories.pdf 

 Gnáthamh a bhunú chun tacú le scoláirí a gcuid mothúchán agus iompar a rialáil trí, 

mar shampla, sceidil a chuireann an bhéim ar phríomhaistrithe i rith an lae agus ar 

‘straitéisí imeachta’ ag dul ó ‘ar dtús/ansin’ go sceideal amhairc nó scríofa don lá 

iomlán. Is féidir leis seo a bheith páipéarbhunaithe nó curtha ar ghléasanna na 

scoláirí más ann dóibh.  

 Ag tógáil ar an dea-chleachtas atá roinnte ag múinteoirí go dtí seo, agus treoraithe 

ag Treoirlínte Chomhad Tacaíochta an Scoláire na SNSO, is cóir do  mhúinteoirí 

ábhar, i gcomhpháirt le foireann na múinteoirí oideachais speisialta (MOS) mar aon 

le cúntóirí riachtanais speisialta, de réir mar is cuí, ábhar a oiriúnú agus tascanna a 

idirdhealú do na bealaí inar chóir aiseolas a sholáthar do na scoláirí seo agus dá 

dtuismitheoirí/gcaomhnóirí. 

 A dheimhniú go mbíonn cumarsáid rialta ag na MOS le tuismitheoirí/caomhnóirí ionas 

go mbeidh siad lán-eolasach faoin tacaíocht foghlama, na hacmhainní agus na cuir 

chuige a bhíonn ag na múinteoirí ábhair   

 Ról an mhúinteora Teagmhála Baile, Scoile agus an Phobail a úsáid a mhéid agus 

is féidir i scoileanna DEIS chun cumarsáid agus nasc a dhéanamh le 

tuismitheoirí/caomhnóirí scoláirí atá i mbaol míbhuntáiste oideachasúil.    

 

2.3.2 Ag fáiltiú roimh scoláirí na chéad bhliana – ag tacú lena n-aistriú 

Is dócha go mbeidh buairt, imní agus sceitimíní níos mó ná mar a bhíonn de ghnáth ar 

scoláirí agus a dtuismitheoirí/gcaomhnóirí agus iad ag tosú san iar-bhunscoil in 2020. 

Agus iad ag ullmhú chun fáilte a chur roimh scoláirí na chéad bhliana, ba cheart go 

mbeadh na Pasanna Oideachais faighte nó éilithe ag na hiar-bhunscoileanna ó na 

bunscoileanna ábhartha chun cuidiú le pleanáil do riachtanais oideachais a scoláirí nua.  

I bhfianaise dhúnadh na scoileanna agus na riachtanais sláinte ábhartha, tá a lán 

scoileanna tar éis bealaí cruthaitheacha agus nuálacha a ghlacadh cheana féin chun 

fáiltiú roimh scoláirí na chéad bhliana isteach sa scoil. Má tharla nach raibh deis ag scoláirí 

https://ncse.ie/wpcontent/uploads/2020/03/Supporting-children-and-young-people-with-ASD-during-the-Covid-19-pandemic-SocialStories.pdf
https://ncse.ie/wpcontent/uploads/2020/03/Supporting-children-and-young-people-with-ASD-during-the-Covid-19-pandemic-SocialStories.pdf
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na tacaíochtaí a bhíonn ar fáil mar ghnáthnós agus iad bogadh ón mbunscoil go dtí an 

iar-bhunscoil a bheith acu, is cóir tosaíocht a thabhairt do phríomhscileanna na Sraithe 

Sóisearaí ar nós Mé Féin a Bhainistiú, Eolas agus Smaointeoireachta a Bhainistiú, agus 

Fanacht Folláin trí chláir ionduchtaithe agus folláine na scoile. Cuideoidh  na hacmhainní 

ábhartha don Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) a d’fhorbair an CNCM 

freisin chun tacú le haistriú scoláirí ar ais chun na scoile. Ina measc seo tá acmhainní a 

dearadh don chéad, don dara agus don tríú bliain, agus don chúigiú agus don séú bliain 

freisin, agus tá fáil orthu sin ag https://ncca.ie/en/updates-and-events/back-to-school-

lessons-to-support-student-wellbeing. 

 

2.3.3 Tacú le haistriú bliainghrúpaí eile 

Chun tacú leis an athghafacht leis an scoil, moltar do scoláirí gluaiseacht ar aghaidh lena 

ngrúpa ranga. Is cóir do scoileanna, a mhéid is féidir, iarracht a dhéanamh na grúpaí 

teagascóra agus na múinteoirí ábhair céanna a choinneáil do scoláirí.  

Is cóir an cleachtas a bhaineann le scoláirí a dháileadh ar leibhéil ar leith ag tús na 

scoilbhliana a mhoilliú chun am a thabhairt dóibh socrú ar ais, dul i dtaithí as an nua ar 

thimpeallacht na scoile agus ar a bheith athghafa leis an bhfoghlaim sula ndéantar cinntí 

faoina leibhéil cumais. Beidh tábhacht ar leith ag baint leis seo má bhíonn measúnuithe 

ar thascanna a rinneadh le linn na tréimhse dúnta san áireamh nuair a bhíonn cinntí á 

ndéanamh, mar beidh éagsúlacht idir scoláirí sa leibhéal rannpháirtíochta a bhí acu leis 

an bhfoghlaim le linn na tréimhse sin. 

Ní cóir, ar an iomlán, go mbeadh scoláire ag athdhéanamh bliana mar thoradh ar 

bhearnaí foghlama a d’eascair ó dhúnadh éigeandála na scoileanna. Beidh am ag teastáil 

ó mhúinteoirí chun riachtanais na scoláirí a mheas agus a gclár teagaisc a oiriúnú chun 

freastal ar na riachtanais sin, agus beidh sé mar aidhm tacú le gach scoláire dul chun cinn 

a dhéanamh ina gcuid foghlama. 

Caithfear aird agus treoir ar leith a dhíriú ar scoláirí agus iad ag bogadh ón tsraith 

shóisearach go dtí an tsraith shinsearach. Beidh gá ar leith, acu siúd a roghnaíonn an 

Ardteistiméireacht Fheidhmeach (ATF) le tréimhse ionduchtaithe chun iad a chur ar an 

eolas go hiomlán faoi struchtúr an chláir agus faoin tslí ina bhfeidhmíonn measúnú 

leanúnach, freastal rialta agus comhlánú eochairchleachtaí agus tascanna an chláir.  

Beidh an próiseas chun ábhair a roghnú curtha i gcrích ag go leor scoileanna do na 

scoláirí sin atá ag dul isteach sa chúigiú bliain. B’fhéidir go mbeidh ar scoileanna bheith 

solúbtha faoi na nósanna imeachta a bhaineann le deis a thabhairt do scoláirí a rogha 

ábhair a athrú, más féidir, agus is cóir na nósanna imeachta seo a chur in iúl do na scoláirí 

a luaithe is féidir nuair a fhilleann siad ar scoil.  

https://ncca.ie/en/updates-and-events/back-to-school-lessons-to-support-student-wellbeing
https://ncca.ie/en/updates-and-events/back-to-school-lessons-to-support-student-wellbeing
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B’fhéidir go dtabharfaidh scoileanna faoi deara éileamh breise ar chláir ar nós na 

hIdirbhliana mar d’fhéadfadh go mbeadh athmhachnamh déanta ag roinnt scoláirí a bhí 

le bogadh isteach sa chúigiú bliain go díreach ón tSraith Shóisearach. B’fhéidir go mbeidh 

ar scoileanna athbhreithniú a dhéanamh ar a gcritéir iontrála do chlár na hIdirbhliana chun 

freastal ar a leithéid de scoláirí má bhíonn fáil ar na hacmhainní.  

 2.4 Folláine 

Is foinse thábhachtach tacaíochta agus cúraim iad scoileanna dá scoláirí. Agus iad ag 

pleanáil d’fholláine na scoláirí, tharla i gcónaí go ndeachaigh scoileanna níos faide ná an 

curaclam agus gur aithin siad an gá atá le cuir chuige scoile uile agus foirne uile chun 

tacú le folláine scoláirí. Beidh tábhacht ar leith ag baint leis seo san aistriú ar ais chuig an 

scoil i mí Lúnasa/Mheán Fómhair. Tuigfidh múinteoirí na tionchair mhothúchánach, 

fhisiciúla agus shóisialta a bhí ag Covid-19 ar scoláirí chomh maith leis an tionchar a 

d’fhéadfadh a bheith aige ar ullmhacht don fhoghlaim. Is cóir do scoileanna leanúint le 

OSPS, OSSP agus Corpoideachas a bheith ar an gclár ama i ngach bliain den tsraith 

shóisearach mar aon le hOideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) agus 

Corpoideachas ag an tsraith shinsearach. Tá buntáistí suntasacha ag baint leis na cúrsaí 

seo d’fhorbairt mhothúchánach, shóisialta agus fhisiceach na scoláirí. Cé gur 

inmhianaithe agus gur gá go mbeadh taithí ag scoláirí ar chlár folláine i scoileanna, 

tuigtear an dúshlán do roinnt scoileanna 400 uair an chloig folláine a chur ar an gclár ama 

sa tsraith shóisearach. Dá réir sin, tá rogha á thabhairt do scoileanna an méadú ama 

don fholláine ag an tSraith Shóisearach, ó 300 go 400 uair an chloig, a chur siar 

bliain go dtí an bhliain acadúil 2021/22. 

 

2.5 Cumarsáid le tuismitheoirí/caomhnóirí  

Tá tábhacht níos mó ná mar a bhí riamh ag baint leis an teagmháil idir an baile agus an 

scoil chun foghlaim scoláirí a thacú. Beidh sé ríthábhachtach bealaí cumarsáide déthreo 

a bhunú agus a chothabháil sa tréimhse atá le teacht. Beidh gá ag 

tuismitheoirí/caomhnóirí le cumarsáid shoiléir lena chinntiú go dtuigeann siad conas cur 

le foghlaim a leanaí ag an tráth seo, go háirithe ó thaobh:   

 Tuismitheoirí a chur ar a suaimhneas, ag míniú go dtuigeann múinteoirí go raibh 

eispéiris foghlama éagsúla ag scoláirí le linn tréimhse dhúnta na scoile  

 Tuismitheoirí a bhfuil imní orthu maidir lena mac/iníon a bheith ag filleadh ar scoil 

a chur ar a suaimhneas; is cóir don chumarsáid ina leith seo a bheith fíorasach, 

soiléir agus bunaithe ar an bhfianaise agus ar an treoir is déanaí 

 Ionchais tuismitheoirí agus/nó caomhnóirí a bhainistiú ionas go dtuigeann siad 

an cruth a bheidh ar an bhfoghlaim agus an fáth leis sin 
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 An tslí inar féidir le tuismitheoirí/caomhnóirí tacú lena mac/iníon i dtimpeallacht 

cianfhoghlama, má tharlaíonn sé sin ag am ar bith sa scoilbhliain 2020/21. 

 Tacú le tuiscint tuismitheoirí/caomhnóirí faoi chruth na foghlama digití.  

 

2.6 Guth an scoláire  

Ní mór do scoileanna a chur ar chumas scoláirí na riachtanais atá acu féin a chur in iúl. 

Ní mór do scoileanna freisin na riachtanais sin a aithint agus freagairt dóibh. Beidh a 

leithéid thar a bheith tábhachtach agus an scoilbhliain nua ag tosú. Ba cheart go mbeadh 

cíoradh ar dhearcadh scoláirí ar a dtaithí ar dhúnadh na scoile, a mothúcháin i leith filleadh 

ar an scoil agus na rudaí atá de dhíth chun tacú leo le linn na bliain atá rompu lárnach in 

ullmhúchán na scoile don bhliain seo chugainn. Beidh sé tábhachtach ina leith seo guth 

scoláirí a chothú i ngach seomra ranga. Cuideoidh na príomhpholasaithe atá i bPlean 

Freagartha Covid-19 na scoile le rannpháirtíocht agus le húinéireacht gach scoláire ar an 

lóistíocht nua sa scoil. 

 

Is féidir le múinteoirí, ina n-idirghníomhaíochtaí le scoláirí, tacú leo féachaint chun cinn go 

dearfach. Is cóir do chuid den chumarsáid seo deiseanna a chruthú do scoláirí chun 

aiseolas a thabhairt ar a n-eispéaras foghlama agus iad ag dul i dtaithí arís ar an 

bhfoghlaim agus ag socrú síos arís. Is féidir le scoileanna cuidiú le scoláirí a 

sainriachtanais a aithint ar nós na cuir chuige teagaisc, foghlama agus measúnaithe is 

fearr a chuideoidh leo dul chun cinn a dhéanamh ina bhfoghlaim.  
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3. Príomhghnéithe curaclaim do 2020/21 

agus ról na ceannaireachta scoile 

3.1 Réamhrá 

Ceann de na tosaíochtaí do gach scoil sa scoilbhliain seo chugainn ná eispéiris teagaisc 
agus foghlama saibhre, forásacha a sholáthar do gach scoláire agus, nuair a bhíonn sé 
sin á dhéanamh, a chinntiú go gcuirfear ar chumas na bhfoghlaimeoirí is mó a mbeidh an 
tréimhse dhúnta scoile tar éis dul i bhfeidhm orthu athcheangal leis an bhfoghlaim agus 
dul chun cinn a dhéanamh. Is cóir do mhúinteoirí díriú ar scoláirí a chumasú le foghlaim 
arís, a n-ullmhacht don fhoghlaim a fhorbairt, agus ar mhuinín na scoláirí san fhoghlaim 
agus a spreagadh chun foghlama agus a chothú. 
 
Bíonn cur chun cinn foghlaim na scoláirí lárnach sna cinntí a dhéanann ceannairí agus 

múinteoirí scoile maidir le bainistiú an churaclaim.  I gcomhthéacs filleadh chun na scoile, 

is iad na príomhchuspóirí ná tacú le folláine scoláirí agus cuidiú leo mar fhoghlaimeoirí 

atá muiníneach agus rannpháirteach. Is féidir na cuspóirí seo a bhaint amach trí phleanáil 

chun cinn feidhmiúil a chuirtear in oiriúint do na dúshláin atá cheana féin ag scoileanna 

agus do dhúshláin a d’fhéadfadh a theacht chun cinn le linn na scoilbhliana seo chugainn. 

3.2 Na túsphointí don fhoghlaim a aithint 

Beidh riachtanais éagsúla ag scoláirí agus iad ag filleadh ar an scoil agus beidh ar 

mhúinteoirí a bheith aireach faoi eispéiris foghlama a sholáthar a shásaíonn na 

riachtanais sin. Dá bhrí sin, beidh múinteoirí san airdeall faoin bpointe ag a bhfuil a 

scoláirí; beidh orthu am a ghlacadh chun riachtanais na scoláirí a mheas, agus b’fhéidir 

go mbeadh orthu agus go mba mhian leo an fhoghlaim a tharla roimhe seo a athdhaingniú 

sula gcuirfear foghlaim nua i láthair. Beidh cur chuige a thógann ar láidreachtaí na scoláirí 

ríthábhachtach sa chomhthéacs seo. Ina leith sin, seo a leanas roinnt ceisteanna 

tábhachtacha do scoileanna: 

 An bhfuil múinteoirí tar éis machnamh a dhéanamh ar an dul chun cinn sa 

bhfoghlaim atá déanta ag a scoláirí? 

 An bhfuil múinteoirí tar éis raon bearta measúnuithe foirmithigh a aithint chun an 

dul chun cinn atá déanta ag scoláirí a mheas? 

 An bhfuil ranna ábhar tar éis sonraíochtaí ábhar agus/nó siollabais a athbhreithniú 

agus torthaí foghlama a aithint a bheidh mar thosaíochtaí nuair a fhilltear ar scoil?  

 Ar aithníodh deiseanna don fhoghlaim traschuraclaim agus an bhfuiltear tar éis 

pleanáil go comhoibríoch chun na torthaí foghlaimeora a uasmhéadú?   
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3.3 Ullmhú don teagasc agus don fhoghlaim  

Beidh cinntí lárnacha á ndéanamh ag múinteoirí, agus iad ag tógáil ar mheasúnú ar 

fhoghlaim na scoláirí mar atá leagtha amach thuas, faoina bhfoghlaimíonn scoláirí, an t-

ord ina bhfoghlaimíonn siad, an luas ag a bhfoghlaimíonn siad, agus na gníomhaíochtaí 

agus na heispéiris trína bhfoghlaimíonn siad. Is iad na múinteoirí agus na scoileanna is 

fearr a dhéanfaidh na cinntí seo agus a chuirfidh breithiúnas gairmiúil agus 

neamhspleáchas i bhfeidhm sa chomhthéacs sin. Dá bhrí sin, ní athrófar sonraíochtaí 

curaclaim astu féin don scoilbhliain 2020/21 cé go bhféadfadh, i roinnt cásanna, go 

mbeadh tionchar ar a n-ábhar ag athruithe ar leith a thagann ar shocruithe don 

mheasúnú a dtagrófar dóibh níos déanaí sa treoir seo. 

D’fhéadfadh na ceisteanna seo a leanas tacú le múinteoirí machnamh a dhéanamh ar a 
n-ullmhúchán don teagasc agus don fhoghlaim:  

 An gcuireann mo phleanáil ceachta cinntí comhoibríocha san áireamh faoi 

theagasc agus foghlaim lena n-áirítear cinntí faoi fhoghlaim riachtanach, 

seicheamh na foghlama, an luas ag a bhfoghlaimíonn scoláirí agus na 

gníomhaíochtaí agus na heispéiris trína bhfoghlaimíonn siad?  

 An bhfuil soláthar sna heispéiris foghlama atá pleanáilte don idirghníomhaíocht 

shóisialta agus do chomhoibriú idir scoláirí? 

 An ndéanann na tascanna atá pleanáilte measúnú ar na torthaí foghlama nó ar na 

cuspóirí a bhfuil tosaíocht tugtha dóibh thar shraith ceachtanna? 

 An bhfuil rochtain ag gach scoláire ar na tascanna agus na gníomhaíochtaí 

foghlama atá pleanáilte, iad siúd a bhfuil riachtanais speisialta agus breise 

oideachais acu san áireamh? 

 

3.4 Cuir chuige foghlama 

Tá sé ríthábhachtach, ó thús na scoilbhliana, go gcuirtear réimse leathan eispéireas 

foghlama gníomhaí ar fáil do gach scoláire. Áirítear:  

 Tosaíocht a thabhairt do cheachtanna praiticiúla le cur ar chumas scoláirí léiriú a 

thabhairt ar scileanna agus eolas a forbraíodh i dtréimhse na cianfhoghlama  

 Eispéiris foghlama a sholáthar bunaithe ar obair bheirte agus obair ghrúpa a 

thacaíonn le hidirghníomhaíocht agus rannpháirtíocht scoláirí i ndéanamh brí; 

cuideoidh sé seo le torthaí foghlama/cuspóirí a bhaint amach ar fud an churaclaim, 

go háirithe i réimsí teanga, matamaitice, an ghnó, na heolaíochta agus na 

teicneolaíochta agus na healaíona 

 Teicneolaíochtaí digiteacha a chomhtháthú ar bhealach sofhreagrach agus 

nuálach sa teagasc, san fhoghlaim agus sa mheasúnú  
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 Ceistiúchán, tascanna agus comhdhálacha scoláirí-múinteoirí; is cuir chuige 

praiticiúla agus éifeachtacha don mheasúnú iad seo a chabhróidh le réimsí 

tosaíochta inar gá foghlaim scoláirí a chur chun cinn a aithint. 

 

Beidh dúshláin áirithe ann toisc go mbeidh scoláirí ag dul isteach sa séú bliain ag tús na 

scoilbhliana 2020/21 tar éis cailliúint shuntasach a bheith acu in am teagmhála sa rang 

sa chúigiú bliain. Beifear ábalta, ach beidh sé níos deacra ná sa tsraith shóisearach, 

réimsí tosaíochtaí a aithint do scoláirí le díriú orthu, go háirithe i gcás scoláirí atá i lár cláir 

agus tá raon cur chuige saincheaptha éagsúla glactha ag múinteoirí chun seicheamh a 

chruthú don fhoghlaim. Dá bharr sin, beidh gá roinnt socruithe breise a dhéanamh, 

go príomha maidir le roghanna laistigh de scrúdpháipéir, do scrúdú 

Ardteistiméireachta mhí an Mheithimh 2021. Tá sonraí breise faoi seo ar fáil i gCuid 4 

den doiciméad seo. 

 

3.5 Ról na gceannairí scoile 

Agus iad ag pleanáil don scoilbhliain seo chugainn, is féidir le ceannairí scoile agus 

ceannairí curaclaim ag leibhéal na scoile uile agus an ábhair roinnt sainghníomhartha a 

dhéanamh chun tacú le hathghafacht scoláirí leis an gcuraclam. Ina measc, áirítear 

athbhreithniú ar phleananna ábhair, machnamh ar thorthaí foghlama sa scoilbhliain seo 

caite, agus athbhreithniú ar chuir chuige oideolaíocha chun rannpháirtíocht scoláirí sa 

scoilbhliain nua a uasmhéadú. 

Chun tacú le dul chun cinn na scoláirí san fhoghlaim, beidh sé tábhachtach do cheannairí 

scoile cleachtais éifeachtacha teagaisc agus foghlama sa scoil a aithint agus a chur chun 

cinn go leanúnach agus teagmháil múinteoirí leis na seirbhísí tacaíochta ábhartha a 

dheimhniú, lena n-áirítear SFGM, SSM, CNOS agus an Lárionad Ceannaireachta Scoile. 

D’fhéadfadh ceannairí scoile machnamh fiúntach a dhéanamh ar na buntáistí a bhaineann 

le blaschlár na chéad bhliana, má tá a leithéid ann, ionas nach gcuireann an t-am atá 

curtha ar fáil do na blaschláir as don am iomlán atá ar fáil do na hábhair roghnacha a 

roghnaítear le dul ar aghaidh chuig an tsraith shóisearach. 

Agus iad ag machnamh ar na príomhrudaí atá le foghlaim ó dhúnadh na scoileanna, is 

cóir do cheannairí scoile tógáil anois ar chleachtais éifeachtacha a tháinig chun cinn le 

linn na tréimhse sin. B’fhéidir go gciallaíonn sé seo go mbeidh ar cheannairí scoile pleanáil 

d’uasoiliúint na scoile uile do mhúinteoirí agus do scoláirí, ó thaobh úsáid éifeachtach an 

chomhardáin roinnte is fearr leis an scoil chun tacú leis an bhfoghlaim. Tá raon tacaíochtaí 

chun tacú le húsáid éifeachtach na n-ardán ar fáil ag 

www.pdst.ie/distancelearning/DigTech 

http://www.pdst.ie/distancelearning/DigTech
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3.6 Machnamh ar agus cumarsáid faoi dhul chun cinn  

De réir mar a théann scoláirí i dteagmháil athuair leis an bhfoghlaim agus de réir mar a 

ghluaiseann an bhliain ar aghaidh, is cóir don fhoireann bainistíochta inscoile, na 

múinteoirí agus na cúntóirí riachtanas speisialta athbhreithniú rialta a dhéanamh ar an tslí 

ina bhfuil an scoil ag freastal ar riachtanais na scoláirí. Is cóir deiseanna a chur ar fáil do 

mhúinteoirí chun a dtuairimí a roinnt ar an tslí ina bhfuil na cuir chuige i leith an teagaisc, 

na foghlama agus an mheasúnaithe ag tacú le hathghafacht scoláirí leis an scoil. Moltar 

do ranna ábhair athbhreithniú agus machnamh a dhéanamh ar phleananna ábhair lena 

dheimhniú go bhfuil siad éifeachtach i gcur chun cinn na foghlama agus gur féidir iad a 

oiriúnú go solúbtha má bhíonn gá scoileanna a dhúnadh go háitiúil. 

 

3.7 Breithnithe don tSraith Shóisearach 

Ta leagan amach sa Chreat don tSraith Shóisearach 2015 ar an gcuma a bheidh ar 

eispéireas oideachais gach duine óg sa chéad trí bliana dá n-oideachas iar-bhunscoile. 

Príomhghné den Chreat is ea go dtugann sé neamhspleáchas agus solúbthacht bhreise 

do scoileanna agus do bhainistíocht scoile cláir agus eispéiris foghlama a fhorbairt a 

fhreastalaíonn ar riachtanais ar leith a bhíonn ag scoláirí sna comhthéacsanna scoile ar 

leith atá acu. Tacaíonn an ghné seo leis an tuairim agus leis an bprionsabal gurb iad 

ceannairí scoile agus múinteoirí is fearr a dhéanfaidh cinntí gairmiúla ar na cineálacha 

eispéiris foghlama is cóir a bheith ag a scoláirí, laistigh de pharaiméadair chomhaontaithe 

áirithe mar atá leagtha síos sa Chreat. Is mó gá atá anois, ná riamh cheana, le breithiúnais 

ghairmiúla múinteoirí agus ceannairí ar an gcineál foghlama is cóir a sholáthar dá scoláirí. 

De réir mar a ghluaistear ó thréimhse éigeandála na cianfhoghlama go h-atosú an 

teagaisc aghaidh ar aghaidh, beidh ríthábhacht le breithiúnais ghairmiúla múinteoirí agus 

ceannairí scoile. 

 

Is iad ocht bprionsabal na Sraithe Sóisearaí an pointe tosaithe do scoileanna agus iad ag 

plé na gcinneálacha clár is fearr a shásóidh riachtanais a scoláirí. Léiríonn na prionsabail 

seo an dá bhéim, neamhspleáchas méadaithe ag scoileanna maidir le cláir foghlama a 

dhearadh agus cothromaíocht idir eolas agus scileanna sna cláir foghlama sin. Tá na 

hocht bprionsabal chomh tábhachtach céanna i gcomhthéacs na scoilbhliana nua agus a 

bhí in 2015 agus ba cheart iad a bheith mar bhonn le gach clár a chuireann scoileanna ar 

fáil don tsraith shóisearach lena n-áirítear An tSraith Sóisearach Leibhéal 1 agus Leibhéal 

2, na Cláir Foghlama. Tá eolas faoi na prionsabail agus na príomhscileanna le fáil ag 

https://ncca.ie/en/junior-cycle/framework-for-junior-cycle 

 

https://ncca.ie/en/junior-cycle/framework-for-junior-cycle
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Ag tús na scoibhliana 2020/21 beidh scoláirí ag dul isteach sa tríú bliain a mbeidh cuid 

den am dírtheagmhála ranga caillte acu. Dá bharr seo, tá roinnt oiriúnuithe ar na socruithe 

measúnaithe do mheasúnuithe na Sraithe Sóisearaí leagtha amach i gCuid 4.3.1 thíos.   

 

3.8 Breithnithe do Chláir na Sraithe Sinsearaí 

3.8.1 An Idirbhliain 

Is clár roghnach bliana é an Idirbhliain ina bhfuil sé i gceist nasc a chruthú idir an tsraith 

shóisearach agus an tsraith shinsearach. Déanann gach scoil a clár Idirbhliana féin a 

dhearadh, laistigh de threoirlínte atá leagtha síos chun freastal ar riachtanais agus ar 

réimsí spéise scoláirí. Mar thoradh ar riachtanais sláinte na scoilbhliana 2020/21, beidh 

gá ag scoileanna na cláir Idirbhliana atá acu cheana féin a athfhorbairt nó a athdhearadh.  

 

De réir mar a athosclaíonn scoileanna, is féidir le go leor de na nithe is mó a bhfuil luach 

ag múinteoirí, tuismitheoirí agus scoláirí orthu a bheith ina ngnéithe lárnacha de chlár 

Idirbhliana na scoile. Is féidir leanúnachas na hIdirbhliana i mblianta eile a choinneáil agus 

a chothú ar go leor bealaí. Aithnítear, dar ndóigh, go gcaithfidh pleanáil d’Idirbhliain na 

scoilbhliana seo chugainn nithe áirithe a chur san áireamh ina bhfuil tionchar na 

paindéime le mothú, mar shampla, an taithí oibre nó líon na gcuairteanna agus na 

ngníomhaíochtaí foghlama seachtracha. 

 

Pleanáil don Idirbhliain 2020/21 

Nuair a bheifear ag pleanáil don Idirbhliain an bhliain seo chugainn, beidh sé tábhachtach: 

 Pleanáil don teagasc, don fhoghlaim agus don mheasúnú ar bhealach a thógann 

ar agus a chuireann chun cinn foghlaim na scoláirí ón tsraith shóisearach. Ó tharla 

go bhfuil seans mór ann go mbeidh tionchar ag an tréimhse ina raibh an scoil 

dúnta ar fhoghlaim na scoláirí ar bhealaí éagsúla, is féidir le scoileanna am breise 

a leithdháileadh ar chroíchiseal an chláir a theagasc, agus béim a chur ar 

scileanna litearthachta agus uimhearthachta na scoláirí a fhorbairt.  

 Deimhin a dhéanamh de go ndéantar soláthar sa chroíchiseal don OCG agus don 

Chorpoideachas; féadfaidh scoileanna am breise a leithdháileadh ar an ngné seo 

den chroíchiseal in 2020/21. 

 Deimhin a dhéanamh de go bhfuil baint láidir ag foghlaim na scoláirí san Idirbhliain 

i mbliana, mar a bheadh san Idirbhliain de ghnáth, leis na nithe seo a leanas: eolas, 

forbairt scileanna pearsanta, sóisialta agus foghlama, fócas ar fholláine agus béim 

láidir ar chruthaitheacht; ba cheart go mbeadh na comhpháirteanna seo go léir 

ann mar ghnéithe de réimsí agus de ghníomhaíochtaí foghlama éagsúla 
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 Réimsí tosaíochtaí a aithint d’fhorbairt ar eolas agus scileanna na scoláirí atá ag 

dul isteach san Idirbhliain i Meán Fómhair 2020 a chruthaíonn droichead don 

fhoghlaim idir an tsraith shóisearach agus an tsraith shinsearach  

 Tógáil ar na heispéiris le linn do na scoileanna a bheith dúnta le déanaí ar an 

gcianfhoghlaim chun deiseanna a chur san áireamh i gcúrsaí agus i modúil na 

hIdirbhliana chun meascán a chruthú d’fhoghlaim faoi threoir an mhúinteora, an 

scoláire agus an fhiosrúcháin a thacóidh leis an dul chun cinn chuig an tSraith 

Shinsearach   

 Clár ar leith ar scileanna foghlama digiteacha a dhearadh ag tús na scoilbhliana 

 Pleanáil le haghaidh gníomhaíochtaí malartacha scoilbhunaithe nó ar líne in áit 

chláir chomhchuraclaim agus seach-churaclaim nach mbeadh indéanta nó a 

d’fhéadfadh go mbeadh gá le hiad a chur ar ceal faoi ghearrfhógra 

 Úsáid a bhaint as cur chuige idirdhisciplíneach, traschuraclaim chun 

gníomhaíochtaí a dhearadh a tharraingíonn ar ábhar spéise agus eispéiris na 

scoláirí le míonna beaga anuas ar fhoghlaim, ar fholláine agus ar idirghníomhú 

sóisialta  

 Oibriú le fostóirí áitiúla chun taithí oibre a éascú nuair is féidir. Mura bhfuil an taithí 

oibre indéanta, pleanáil do sholáthar scoile dá chomhionann ó thaobh na foghlama 

de. D’fhéadfadh go mbeadh a leanas san áireamh sa chás seo:   

 gnéithe den thaithí oibre as láthair ón suíomh oibre ar nós imscrúduithe ar  

ghairmeacha 

 modúil i scileanna fostaíochta lena n-áirítear, mar shampla, cúrsaí/modúil ar 

líne ar Shláinte agus Sábháilteacht san áit oibre  

 turais fhíorúla ar shuíomhanna oibre, ar ghnóthaí agus ar chomhlachtaí 

 A aithint go bhféadfadh sé a bheith deacair ar go leor teaghlach íoc as 

gníomhaíochtaí a bhaineann leis an Idirbhliain agus tús áite a thabhairt do 

roghanna eile ar chostas íseal nó gan aon chostas ar féidir le gach scoláire páirt 

a ghlacadh iontu. Níor cheart go mbeifí ag súil go n-íocfadh scoláirí agus a 

dteaghlaigh roimh ré ag tús na scoilbhliana as gníomhaíochtaí nach féidir a 

dhéanamh mar gheall ar riachtanais sláinte phoiblí 

 An plean don fhoghlaim a idirbheartú le scoláirí. Ba cheart go mbeadh na 

heispéiris fhoghlama a dheartar ábhartha do thaithí saoil agus spéiseanna na 

scoláirí agus ba cheart go dtacóidís lena muinín agus a n-inniúlachtaí a fhorbairt 

 Pleanáil do chlár a chuimsíonn íosmhéid 28 uaire an chloig teagaisc in aghaidh 

na seachtaine, lena n-áirítear taithí oibre 
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 Leanúint leis an dea-chleachtas atá ann cheana féin maidir le cláir Idirbhliana a 

phleanáil atá cruthaitheach agus nuálach agus nach cláir trí bliana don 

Ardteistiméireacht iad.  

I measc na dtéamaí samplacha go mb’fhéidir go mb’fhiú do scoileanna a fhorbairt agus a 

bhaineann le heispéiris scoláirí le déanaí, tá: 

 Sláinte agus sábháilteacht sa scoil, sa phobal agus san áit oibre (eolaíochtaí, 

teicneolaíochtaí, staidéar sóisialta) 

 An geilleagar áitiúil a chur chun cinn agus tacú  leis (fiontar, matamaitic, 

ceannaireacht) 

 Éagsúlacht agus ioncuimsiú – comhionannas a chur chun cinn (staidéar sóisialta, 

litríocht, OSPS) 

 Bithéagsúlacht agus forbairt inbhuanaithe  (eolaíochtaí, tíreolaíocht, gnó) 

 Ceol agus gluaiseacht (corpoideachas, ceol agus teicneolaíocht digiteach) 

 Coinneáil gníomhach agus folláin  (corpoideachas, OSPS, bia-eolaíocht) 

 Sa bhaile nó i gcéin (staidéar oidhreachta, nuatheangacha iasachta, Gaeilge, 

gnó). 

Ta sonraí breise do phleanáil don Idirbhliain in 2020/21 ar fáil ag 

www.gov.ie/filleadharscoil  

 

3.8.2 An Ardteistiméireacht Fheidhmeach – Socruithe don Chlár 

Clár Ardteistiméireachta dhá bhliain is ea an Ardteistiméireachta Fheidhmeach (ATF) atá 

dírithe ar scoláirí a ullmhú don saol fásta agus don saol oibre. Tá sé mar aidhm ag an 

gclár buanna gach scoláire a aithint agus deiseanna a sholáthar chun freagracht 

phearsanta, féinmheas agus féin-eolas a fhorbairt, agus cuidíonn sé le scoláirí an méid a 

bhíonn foghlamtha acu a chur i bhfeidhm sa bhfíorshaol. Cruthaíonn struchtúr an chláir 

bealach le haitheantas a thabhairt do ghnóthachtáil scoláirí nuair a bhíonn 

eochairchleachtaí, tascanna agus scrúduithe i ngairmoideachas agus speisialtachtaí 

ábhar comhlíonta. Éilíonn nádúr modúlach an chláir, de riachtanas, go gcuirfear socrú 

athbhreithnithe i bhfeidhm do scoláirí atá ag dul isteach i mBliain 2 den chlár ATF i 

bhfómhar 2020. 

Beidh creidiúintí faighte cheana féin ag scoláirí Bhliain 2 ATF do sheisiún 1 in 2019/20. 

Mar chuid  den Samhail Gráid Ríofa don Ardteistiméireacht 2020, bronnfar gráid ríofa, a 

athrófar go creidiúintí coibhéiseacha, ar na codanna den mheasúnú a bhí le críochnú i 

seisiún 2, 2019/20. Chun na gráid ríofa seo a fháil, beidh na scoláirí tar éis clárú ar 

Thairseach na nGrád Ríofa do Scoláirí. Mar is gnáth, bronnfar creidiúint trí thairseach an 

ATF ar mhodúil a chuirtear i gcrích go sásúil. 
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Socruithe athchóirithe do scoláirí a bheidh ag críochnú ATF Bliain 2 in 2020/21.  

Modúil AFT Bliain 2: 

 Ba chóir gach toradh foghlama do gach modúl a chur i gcrích  

 Ba chóir do scoláirí íosmhéid  de dhá  Eochairchleachtadh  a chur i gcrích chun 

na creidmheasanna atá ar fáil do gach modúl a bhaint amach  agus  tinreamh 

90% ar a laghad a choinneáil  

 Murar féidir le scoláirí freastal ar an scoil mar gheall ar shrian bailí a bhaineann le 

Covid-19, ba chóir go mbeadh an scoil solúbtha ina cur chuige maidir le 

monatóireacht agus taifeadadh tinrimh 

 Sa chás go mbeidh dianghlasáil ann go háitiúil nuair a dhéantar dul chun cinn ar 

an bhfoghlaim go cianda, ba cheart do scoileanna a chinntiú go bhfuil córas 

oiriúnach i bhfeidhm chun rannpháirtíocht na scoláirí a rianú. 

 

Tascanna an Scoláire do AFT Bliain 2 

 Laghdófar an líon tascanna atá le déanamh i seisiún 3 ó trí cinn go dhá cheann 
trí iarraidh ar scoláirí an Tasc Gairmoideachais nó an Tasc ar Shaincheisteanna 
Comhaimseartha a dhéanamh mar aon leis an Tasc ar Ghnóthachtáil Phraiticiúil.  

 Déanfaidh na scoláirí Athmhachnamh Pearsanta (Cuid a Dó) i seisiún 4. 

 

Socruithe do scrúduithe deiridh AFT Bliain 2 

 Cuirfear ar fáil, roimh thús na scoilbhliana, eolas maidir leis na scrúduithe scríofa 

agus comhchodanna measúnaithe eile de na hábhair ar leith. 

 

Treoir do Bhliain 1 den ATF don Bhliain Acadúil 2020/21 

 Clár aistrithe agus ionduchtaithe 

Mar gheall ar dhúnadh na scoileanna, b’fhéidir nach raibh deis ag scoláirí ná ag a 

dtuismitheoirí/gcaomhnóirí a bhí rannpháirteach san aistriú isteach chuig clár AFT. Dá 

bhrí sin, tá an clár ionduchtaithe a sholáthraíonn an scoil go rialta do scoláirí Bhliain 1 

AFT sainábhartha. 

 Curaclam 

Mar atá leagtha amach i gCiorclán 0061/2019 de chuid na Roinne, bhí ceithre thuairiscín 

athbhreithnithe ar mhodúil ATF le tabhairt isteach i Meán Fómhair 2020. Ba iad sin:  

Béarla agus Cumarsáid, Feidhmeanna Matamaitice, Réamheolas ar Theicneolaíocht 

Faisnéise agus Cumarsáide, agus Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide - 
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Speisialachas.  Tá tabhairt isteach na dtuairiscíní modúil athbhreithnithe sin curtha siar 

go dtí Meán Fómhair 2021. Ba chóir go leanfadh múinteoirí orthu ag múineadh na 

dtuairiscíní bunaidh modúil do na hábhair sin. 

 Modúil a chur i gcrích go sásúil 

Chun creidmheasanna a bhaint amach as modúil a chur i gcrích go sásúil, ba chóir do 

scoláirí Bhliain 1 den ATF na ceithre Eochairchleachtaí a chomhlánú agus ba cheart 

tinreamh 90% ar a laghad a choinneáil. Mura féidir le scoláire freastal ar an scoil mar 

gheall ar shrian bailí a bhaineann le Covid-19, ba chóir go mbeadh an scoil solúbtha ina 

cur chuige maidir le monatóireacht agus taifeadadh tinrimh. Sa chás go mbeidh an 

fhoghlaim á cur chun cinn go cianda de bharr dianghlasáil áitiúil, ba cheart do scoileanna 

a chinntiú go bhfuil córas oiriúnach i bhfeidhm chun rannpháirtíocht na scoláirí a rianú. 

Sa lá atá inniu ann, seans go mbeidh sé riachtanach oiriúnú a dhéanamh ar an gcaoi a 

gcuirtear eochairchleachtadh i gcrích. Is féidir freastal air sin trí mhúinteoirí aonair ag 

pleanáil d’eochairchleachtaí ar bhealach a chuireann an timpeallacht foghlama agus 

srianta Covid-19 san áireamh. Mar shampla, seans go mbeifear in ann turas fíorúil a eagrú 

ar leabharlann nó ar bhialann áitiúil seachas scoláirí a thabhairt ar cuairt lasmuigh den 

scoil. Is féidir fianaise ar fhoghlaim na scoláirí in eochairchleachtaí a stóráil i gcóip chrua 

nó go leictreonach trí chóras bainistíochta foghlama na scoile a úsáid. 

 Tascanna an Scoláire 

Níl aon athrú ar an sceideal do Tascanna an Scoláire do Bhliain 1 den AFT a chur i gcrích. 

Beidh an Tasc as Athmhachnamh Pearsanta (Cuid a hAon) do Bhliain 1  den ATF á chur 

i gcrích le linn sheisiún 2. Agus gníomhaíochtaí foghlama á bpleanáil, ní mór do 

mhúinteoirí smaoineamh ar conas atá scileanna machnaimh na scoláirí á bhforbairt agus 

beidh orthu a chinntiú go gcuirfear dóthain deiseanna ar fáil do scoláirí machnamh a 

dhéanamh ar a gcuid foghlama i rith na bliana.   

 Scrúdú deiridh i dteangacha 

I gcásanna ina bhfuil scoláirí leis na scrúduithe deiridh i dteanga a chur i gcrích ag 

deireadh sheisiún 2 i mí Bealtaine 2021, ba cheart go leanfadh an phleanáil don  teagasc, 

don fhoghlaim agus don mheasúnú mar is iondúil.  

Tá sonraí breise maidir leis na socruithe do AFT Bliain 1 agus Bliain 2 in 2020/21 ar fáil 

ag www.gov.ie/filleadharscoil  
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3.9 Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT) 

Tá na naiscmhodúil a dhéanann na scoláirí thar an dá bhliain mar phríomhghné de chlár 

na hArdteistiméireachta. Bíonn gníomhaíocht agus taithí i gceist leis an bhfoghlaim sa dá 

mhodúil, Ullmhú do Shaol na hOibre agus Oideachas Fiontraíochta. Sa mhodúil Ullmhú 

do Shaol na hOibre, déanann scoláirí taighde agus iniúchadh ar dheiseanna fostaíochta 

go háitiúil, forbraíonn siad scileanna cuardach poist ar nós litreacha a scríobh, CV a chur 

i láthair, scileanna agallaimh; faigheann siad taithí phraiticiúil luachmhar ar an saol oibre; 

bíonn deis agallaimh agus scáthfhoghlama acu le duine i ngairm a bhfuil spéis acu ann.  

San Oideachas Fiontraíochta bíonn scoláirí páirteach i gcuairteanna a eagrú chuig 

gnólachtaí áitiúla agus i bhfiontair pobail; bíonn deis acu casadh le daoine tionscantacha 

agus agallamh a chur orthu ar an láthair agus sa seomra ranga; pleanáiltear 

gníomhaíochtaí spéisiúla dóibh a chothaíonn féinmhuinín, cruthaitheacht, agus 

tionscnaíocht agus a fhorbraíonn scileanna foirne, cumarsáide agus ríomhaireachta. 

Aithnítear gur cuireadh srian ar na modheolaíochtaí gníomhacha agus ar rannpháirtíocht 

an phobail, a bhaineann go lárnach le foghlaim GCAT, sa scoilbhliain seo caite agus 

b’fhéidir go leanfaidh srianta sna míonna amach romhainn. B’fhéidir nár éirigh le scoláirí 

a dtaithí oibre, nó gníomhaíochtaí eile, a chríochnú a thacaíonn leo gnéithe dá bpunann 

a chomhlánú lena n-áirítear, mar shampla, gníomhaíocht fiontraíochta nó cuairt a 

thabhairt ar fhiontair áitiúla chun taighde a chríochnú. 

Toisc gur dócha go mbeidh an rochtain ar thaithí oibre, agus ar chuairteanna ar an láthair, 

laghdaithe, beidh ar scoileanna gníomhaíochtaí agus eispéiris foghlama a choigeartú don 

suíomh mar a bheidh ag scoláirí. D’fhéadfadh gur laghdú ar líon na gcuairteanna 

seachtracha a bheidh i gceist leis na hoiriúnuithe seo, nó go mbeidh agallaimh ar 

líne/fíorúla in ionad agallaimh sheachtracha agus go mbeidh gá tograí eile a fhorbairt do 

thionscadail fiontar. 

Toisc gur fiú 60% den mheasúnú deiridh don GCAT an phunann, beidh gá le níos mó 

solúbthachta sa phleanáil do na torthaí foghlama ar bhealach a thacaíonn le scoláirí páirt 

a ghlacadh i ngníomhaíochtaí a bheidh níos oiriúnaí dá gcomhthéacs agus do chomhairle 

shláinte phoiblí COVID-19 a bhíonn i réim, go háirithe maidir le bheith i dteagmháil leis an 

bpobal i gcoitinne. 

Dá réir sin, déanfar coigeartuithe ar an measúnú deiridh don GCAT, lena n-áirítear laghdú 

ar líon na míreanna punainne atá le cur i gcrích, roghanna breise ar an bpáipéar 

scrúdaithe agus an cás-staidéar a eisiúint níos luaithe chuig scoileanna.   
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3.10 Taithí Oibre agus Gníomhaíochtaí Comhchuraclaim 

3.10.1 Gníomhaíochtaí Comhchuraclaim 

Ceann de phríomhghnéithe na gclár Idirbhliana, ATF agus GCAT i scoileanna ná an raon 

fairsing gníomhaíochtaí comhchuraclaim agus seach-churaclaim a thacaíonn leis na cláir. 

Go minic bíonn ar scoláirí taisteal chuig áiteanna lasmuigh de scoileanna ar chórais 

iompair phríobháideacha nó phoiblí chun páirt a ghlacadh sna gníomhaíochtaí.  

D’fhéadfadh srianta a bheith i gceist toisc Covid-19 agus d’fhéadfadh srianta suntasacha 

a bheith dá réir ar chlár na scoile. Nuair a bheifear ag pleanáil do na gníomhaíochtaí seo, 

is cóir socruithe de chineálacha eile a chur san áireamh. Mar shampla, tá a lán de 

ghnáthsholáthraithe na ngníomhaíochtaí/na dtaithí tar éis athrú chuig an soláthar ar líne. 

3.10.2 Taithí Oibre 

Bíonn dhá phríomh chur chuige ag scoileanna chun taithí oibre a sceidealú. 

Bloc-scoileadh: I gcásanna inar féidir le scoláirí a dtaithí oibre a chríochnú go 

sábháilte de réir chomhairle sláinte phoiblí agus na riachtanais um scaradh sóisialta, 

ba cheart dóibh sin a dhéanamh. Nuair nach féidir le gach scoláire nó le scoláirí 

áirithe é sin a dhéanamh le linn an bhloic/na mbloc, ba chóir dóibh freastal ar 

ranganna ar an gclár ama mar is gnách le linn na seachtainí atá luaite don taithí 

oibre.  

Lá sa tseachtain: Cé nach moltar an cur chuige seo, tá sé curtha i bhfeidhm ag 

roinnt scoileanna. Tá gach seans go mbeidh scoláirí in ann taithí oibre a dhéanamh 

ar an mbonn seo go luath sa scoilbhliain. Ba cheart rochtain a sholáthar do scoláirí 

ar dheiseanna teagaisc agus foghlama sioncrónacha nó aisioncrónacha ar an lá 

sceidealaithe don taithí oibre. Ba cheart tinreamh a sheiceáil agus ba cheart 

gníomhaíochtaí lena n-áirítear modúil ullmhúcháin oibre, imscrúduithe gairmeacha 

agus cinn lae a phleanáil don lá 

 

3.7.3 Aoichainteoirí 

Gné choitianta de na cláir Idirbhliana, AFT agus GCAT is ea ról aoichainteoirí seachtracha 

nó  gníomhaireachtaí chun chainteanna nó cláir a sholáthar do scoláirí. Maidir leis seo: 

 Ba cheart ‘Cuairteanna Fíorúla’ seachas cuairteanna aghaidh ar aghaidh a chur 

san áireamh agus socruithe iomchuí a chur i bhfeidhm 

 Ba cheart cuairteanna ar an scoil i rith an lae scoile a dhéanamh le socrú roimh ré  

 Roimh an gcuairt, ba cheart do chainteoirí aon réamhriachtanais sláinte atá i 

bhfeidhm ag an am a chomhlíonadh 
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 Ba cheart fáilte a chur roimh cuairteoirí ag pointe teagmhála ar leith (oifig na scoile 

mar shampla) agus ba cheart go mbeadh siad faoi réir na rialuithe céanna a 

bhaineann le baill foirne atá ag teacht isteach sa scoil  

 Ba cheart do chainteoirí casadh le múinteoirí ar dtús agus ba cheart an cruinniú a 

éascú ar bhealach a chloíonn le riachtanais um scaradh sóisialta  

 Ba cheart cloí le scadradh fisiceach de réir na gceanglas sláinte ábhartha  

 Ba chóir go mbeadh caidreamh idir na haoichainteoirí agus na scoláirí ag teacht 

le beartas na scoile maidir le haoichainteoirí agus Ciorclán 0043/2018 atá ar fáil 

ag https://www.gov.ie/en/circular/88ca5c44bb1d45e09c2ac3152ea5bcb0/.  

https://www.gov.ie/en/circular/88ca5c44bb1d45e09c2ac3152ea5bcb0/
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4. Measúnú  

 

4.1 Réamhrá 

De réir mar a thosaíonn scoileanna ag athoscailt agus scoláirí ag athghabháil lena 

bhfoghlaim arís, beidh féilire scoile le sceideal do mheasúnuithe in-scoile ag bainistíocht 

agus foireann na scoile cheana féin. Ní mór do bhainistíocht agus d’fhoireann teagaisc na 

scoile a bheith san airdeall faoi chuspóir, faoi mhodhanna agus faoi mhinicíocht an 

mheasúnaithe atá beartaithe don scoilbhliain seo. Is cóir measúnú ar fhoghlaim na scoláirí 

a bheith dírithe ar fhorbairt scileanna agus inniúlachtaí a chothaíonn meas agus tuiscint 

na scoláirí ar a bhfreagracht dá bhfoghlaim agus a ról féin sa mheasúnú ar an bhfoghlaim 

sin. 

 

4.2 Measúnú sa scoil 

Is cuid dhílis den phróiseas teagaisc agus foghlama é an measúnú agus tá sé riachtanach 

chun bonn eolais a chur faoin bpleanáil éifeachtach d’fhoghlaim gach scoláire. Ba cheart 

go mbeadh cuspóir soiléir ag baint le gach measúnú ar fhoghlaim scoláirí agus gur 

measúnú chun feabhsú a bhíonn i gceist. Tá sé tábhachtach, áfach, an ró-mheasúnú a 

sheachaint agus cothromaíocht chuí a bheith idir measúnú múnlaitheach agus 

suimitheach. Beidh sé ríthábhachtach aiseolas tráthúil a thabhairt do scoláirí sa 

scoilbhliain seo i bhfianaise an chomhthéacs, le linn tréimhse dúnta na scoileanna, ina 

raibh éagsúlachtaí deiseanna agus cáilíocht aiseolais do scoláirí ar a gcuid oibre ó scoil 

go scoil agus in amanna ó ábhar go hábhar. 

 

Is cóir don mheasúnú ar fhoghlaim scoláirí aidhmeanna agus torthaí foghlama na 

sonraíochtaí, na n-aonad foghlama tosaíochta agus na siollabas a léiriú de réir mar is 

ábhartha, ag deimhniú go mbíonn rochtain ag gach scoláire ar an modh measúnaithe. 

Agus iad ag pleanáil don mheasúnú, d’fhéadfaí úsáid mhaith a bhaint as féinmheasúnú 

foghlaimeoirí ar a ndul chun cinn féin, mar aon le piarmheasúnú mar straitéis chun tacú 

le gníomhaíochtaí measúnaithe. 

 

4.3 Measúnú do theastasú 

Is fearr a thuigeann scoileanna agus múinteoirí an phleanáil is gá a dhéanamh chun an 

curaclam a sheachadadh ar bhealaí a fhreastalaíonn ar riachtanais agus ar chumais a 

scoláirí. Tá an-neamhspleáchas acu agus iad ag socrú do sheicheamh agus do luas na 

foghlama dá scoláirí. Dá bhrí sin, ní oireann aon slat tomhais amháin ina ndéanfaí  

coigeartú go lárnach don churaclam agus do chúrsaí staidéir scoláirí a mbeidh na 
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scrúduithe teistiméireachta á ndéanamh acu in 2021. Dá réir sin, is é an bealach is fearr 

chun na dúshláin a bhí ann do scoláirí in 2019/20, agus a d’fhéadfadh tarlú in 2020/21, 

ná  coigeartuithe a bheith mar chuid de scrúduithe teistimeireachta na bliana 2021. Toisc 

gur cailleadh deiseanna foghlama nuair a bhí scoileanna dúnta agus go raibh tionchar dá 

réir aige seo ar  rannpháirtíocht scoláirí lena gcúrsa staidéir, ar bhealaí éagsúla, beidh na 

hoiriúnuithe a chuirfear i bhfeidhm ag tacú le láidreachtaí na scoláirí mar go bhfágfar ann 

struchtúr foriomlán na scrúduithe a bhfuil taithí ag scoláirí air, agus go gcuirfear roghanna 

breise ar fáil laistigh de sin. I gcásanna áirithe, cruthóidh na coigeartuithe níos mó ama 

don teagasc, mar shampla, trí obair ullmhúcháin do scrúduithe praiticiúla a laghdú. Ina 

theannta sin, eiseofar miontreoir ar obair chúrsaí go luath sa téarma scoile chun 

cinnteacht a sholáthar do scoláirí. 

 

Toisc go gcinntear cleachtais mheasúnaithe ag deireadh na sraithe sóisearaí agus na 

sraithe sinsearaí go lárnach, is féidir na socruithe a oiriúnú chun na deiseanna foghlama 

a cailleadh go ginearálta a chur san áireamh do na scoláirí sin a bhfuil scrúdú na 

hArdteistiméireachta agus scrúduithe na Sraithe Sóisearaí a dhéanamh acu in 2021. 

 

Tugadh aird chuí, nuair a bhí athruithe á ndéanamh ar na socruithe don mheasúnú 

náisiúnta, ar phrionsabail an chothromais, na córa agus an ionracais mar a bhaineann le 

scoláirí, ábhair agus comparáidí idir bhlianta. 

 

Beidh na solúbthachtaí comhréireachta leis an gcaillteanas foghlama a bhí mar thaithí ag 

scoláirí agus beidh fáil orthu laistigh de na paraiméadair seo a leanas: 

 Is é an fócas céanna a bheidh ar mheasúnú scileanna agus is iad na caighdeáin 

foriomlána céanna a bheidh ann agus iad siúd a bhí ann i mblianta eile 

 Déanfar measúnú ar fhairsinge an eolais ar an ábhar a bheidh comhréireach leis 

an tionchar a mheastar go réasúnach a bhí ag Covid-19 ar acmhainn scoláirí agus 

múinteoirí an curaclam iomlán a chríochnú le linn na sraithe 

 Beidh athruithe ar roinnt comhchodanna den obair chúrsa do roinnt ábhar; mar 

shampla, coigeartuithe ar ualach na hoibre ullmhúcháin atá le déanamh, an líon  

tascanna agus an trasnaíocht a d’fhéadfadh a bheith idir na comhchodanna atá i 

gceist 

 Beidh athruithe ar roinnt páipéar scrúdaithe scríofa, ar nós coigeartuithe ar an 

rogha a bheidh ar fáil do scoláírí  

 Ar an iomlán, is féidir breathnú ar na hathruithe, cibé acu laghdú ar ábhar an 

chúrsa, nó ar am staidéir an chúrsa, mar léiriú agus aitheantas cóir ar dheiseanna 

foghlama a cailleadh sa scoilbhliain 2019/20 mar aon le roinnt teagmhais don 

chaillteanas foghlama sa todhchaí freisin a d’fhéadfadh tarlú le linn na scoilbhliana 

2020/21.  
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Tá sé i gceist le gach gné den chur chuige atá leagtha amach thuas soiléireacht agus 

cinnteacht a chur ar fáil, chun tacú le folláine scoláirí, agus teagmháil gan dua a éascú 

sna cúinsí eisceachtúla a d’fheadfadh a bheith i réim.  

 

4.3.1 Socruithe don tSraith Shóisearach 2021 

I mí na Bealtaine 2020 d’fhoilsigh An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta 

(CNCM) socruithe leasaithe do mheasúnuithe rangbhunaithe (MRBanna) do scoláirí a atá 

ag dul isteach sa tríú bliain in 2020/21. Laghdaíodh líon na MRBanna a bheidh le 

déanamh ag scoláirí na sraithe sóisearaí atá ag dul isteach sa tríú bliain sa 

scoilbhliain 2020/21 agus tá síneadh isteach sa scoilbhliain nua curtha leis na dátaí 

chun MRB1 a chomhlíonadh don ghrúpa sin scoláirí. (Socruithe athbhreithnithe 

MRBanna do chohórt scoláirí na tríú bliana 2020/21)) ncca_cbas-for-student-cohort-2018-

2021  

 

Cuirfear mionsonraí na socruithe do scrúdú teistiméireachta na Sraithe Sóisearaí 2021 ar 

fáil roimh thús na scoilbhliana.  

 

4.3.2 Socruithe don Ardteistiméireacht 2021 

I bhfianaise an chur isteach ar an bhfoghlaim do na scoláirí a bheidh ag dul isteach sa 

séú bliain in 2020, aithnítear go mbeidh gá le hathruithe ar scrúduithe Ardteistiméireachta 

2021. Cuimsíonn sé seo athruithe ar na socruithe don mheasúnú agus do na scrúduithe 

don Ardteistiméireacht Bhunaithe, an Ardteistiméireacht Fheidhmeach (ATF) agus 

do Ghairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT). Ceann de na príomhghnéithe a 

bhaineann leis na hoiriúnuithe ná gur gá cloí leis an taithí atá ar struchtúr na bpáipéar 

ceisteanna agus ar chomhchodanna an mheasúnaithe do scoláirí agus do mhúinteoirí 

araon. Dá bhrí sin, ní bheidh aon ghá páipéir shamplacha a eisiúint chun na hathruithe a 

bheidh déanta a léiriú. Is é an rud a dhéanann na leasuithe ná, nuair is féidir, an rogha a 

mhéadú do scoláirí agus/nó an méid ama ullmhúcháin do chomhchodanna breise a 

laghdú, agus sa tslí sin am a shaoradh don teagasc agus don fhoghlaim. Ina theannta sin, 

cuirtear san áireamh sna socruithe leasuithe comhairle maidir le húsáid trealaimh 

phraiticiúil i scoileanna. 

Ní bheidh aon oiriúnaithe i gceist i gcás teangacha neamh-churaclaim. 

Beidh na hathruithe comhréireach den chuid is mó ach d’fhéadfadh go gcuirfear san 

áireamh comhthéacs ar leith a bhaineann le modúil, ábhair agus cláir. I ngach cás, áfach, 

beidh ceann amháin nó níos mó de na coigeartuithe seo a leanas i gceist in 2021: 

https://ncca.ie/ga/an-tsraith-sh%C3%B3isearach/meas%C3%BAn%C3%BA-agus-tuairisci%C3%BA/na-socruithe-athbhreithnithe-chun-meas%C3%BAnuithe-rangbhunaithe-a-chur-i-gcr%C3%ADch-le-haghaidh-choh%C3%B3irt-scol%C3%A1ir%C3%AD-2018-2021


Ag Filleadh ar an Scoil – Treoir curaclaim agus measúnaithe do cheannairí agus do mhúinteoirí iar-bhunscoile 

 

—— 

28 

 

 

 Cuirfear rogha níos mó ar fáil do scoláirí i scrúduithe scríofa; déanfar é seo trí 

cheisteanna breise agus/nó leasuithe ar chodanna éigeantacha de pháipéir 

scrúdaithe scríofa  

 Tabharfar chun cinn na dátaí ar a n-eisítear treoracha d’obair chúrsa chun cur leis 

an am ullmhúcháin a bheidh ar fáil do na scoláirí agus don mhúinteoir   

 I roinnt ábhar, déanfar oiriúnaithe ar na riachtanais do na scrúduithe praiticiúla; 

léireoidh na hoiriúnuithe seo an gá rochtain ar threalamh a bhainistiú chun na 

gnéithe ullmhúcháin a chur i gcrích. 

Beidh mionsonraí do gach ábhar ar leith ar fáil roimh thús na scoilbhliana 2020/21. 
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5. Comhairle agus tacaíocht bhreise do 

scoileanna agus do mhúinteoirí 

 

5.1 Réamhrá  

Cé go bhfuiltear ag súil go mbeidh scoileanna ag athoscailt go hiomlán faoi Mheán 

Fómhair, beidh ar scoileanna a bheith réidh do chás go mb’fhéidir go mbeidh orthu 

soláthar a dhéanamh do scoláirí nach féidir leo freastal ar scoil ar chúinsí sláinte bainteach 

le Covid-19, nó cás ina mbíonn ar scoil dúnadh (go hiomlán nó i bpáirt) do thréimhse ina 

mbeidh gá an curaclam a sholáthar go cianda.  

 

5.2 Ag tacú le scoláirí atá i mbaol an-ard (an-leochaileach ar fad) Covid-19 

D’fhéadfadh nach mbeidh sé fóirsteanach do roinnt scoláirí filleadh ar scoil ag deireadh 

mhí Lúnasa/tús mhí Mheán Fómhair mar go dtugann na treoirlínte sláinte poiblí le fios go 

bhfuil siad “i mbaol an-ard”. Is ar an scoil ina bhfuil scoláirí rollaithe atá an fhreagracht 

fhoriomlán a dheimhniú go bhfaigheann scoláirí den sórt sin tacaíocht chuí le dul i ngleic 

go leordhóthanach leis an bhfoghlaim. Beidh gá le teagmháil go rialta agus go leanúnach 

idir an scoil agus an baile chun rannpháirtíocht na scoláirí sin lena bhfoghlaim a thacú 

agus nasc leanúnach a choinneáil lena gcomhscoláirí agus le pobal na scoile. 

Cuirfear tacaíocht bhreise ar fáil dá leithéid de scoláirí ó mhúinteoirí ainmnithe laistigh 

d’acmhainní foirne na scoile. B’fhéidir freisin go bhfeadfaí tacaíocht a fháil ó mhúinteoirí 

a shíltear atá in ‘ard-bhaol’ agus atá ar fáil le hobair ón mbaile. Tá lánrogha ag scoileanna 

freisin a n-acmhainní tacaíochta teagaisc don oideachas speisialta a bhainistiú agus a 

athdháileadh chun freastal ar an mbealach is fearr ar riachtanais foghlama a scoláirí, lena 

n-áirítear scoláirí atá in ‘ard-bhaol’ COVID-19. 

Faoi threoir phríomhoide na scoile is cóir don mhúinteoir tacaíochta ábhartha: 

 Teagmháil a dhéanamh leis an múinteoirí ábhar ábhartha, an teagascóir ranga 

/bliain mhúinteoir agus leis an bhFoireann um Oideachas Speisialta más cuí maidir 

le hábhar curaclaim agus obair ranga 

 Acmhainní foghlama ábhartha a rochtain lena n-áirítear acmhainní a chruthaíonn 

na múinteoirí ábhar mar aon le hacmhainní eile ón dtaobh amuigh ar nós Scoilnet  

 Tacaíocht aonair a sholáthar don scoláire dá f(h)oghlaim; d’fhéadfadh go gclúdódh 

sé seo plean tacaíochta aonair don scoláire i gcomhpháirt leis na múinteoirí ábhar 

cuí, an teagascóir ranga/bliain mhúinteoir agus, más cuí, an Foireann um 

Oideachas Speisialta 
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 Neamhspleáchas, spreagadh, gníomhaireacht agus folláine an scoláire a mhéadú 

 Cumas an scoláire a bheith ina f(h)oghlaimeoir féintreoraithe a fheabhsú 

 Tacú le cumas digiteach an scoláire a fhorbairt más gá 

 Leas a bhaint as an ardán cumarsáide/foghlama a úsáideann scoil an scoláire 

chun teagmháil leanúnach a dheimhniú idir an scoláire agus a scoil agus le roinnt 

rannpháirtíochta lena m(h)úinteoirí ábhar agus lena c(h)omhscoláirí. 

 

5.3 Tacaíocht don teagasc agus don fhoghlaim sa bhaile má tharlaíonn 

dúnadh iomlán scoile go háitiúil  

Le linn tréimhse dhúntaí na scoileanna, chuir an Roinn sraith doiciméad “Treoir do 

Leanúnachas Scolaíochta”  ar fáil do scoileanna in earnáil an bhunoideachais agus an 

oideachais speisialta agus ag an iar-bhunleibhéal cuireadh sraith doiciméad ar fáil chun 

tacú le gairmeoirí oideachais agus le tuismitheoirí agus iad ag tacú le foghlaim leanaí i 

dtimpeallacht chianda. Tá liosta de na doiciméid seo thíos agus tá fáil orthu ag: 

https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/continuity-of-

schooling/continuity-of-schooling.html 

Treoir do Leanúnachas Scolaíochta i mBunscoileanna agus in Iar-bhunscoileanna  02 

Aibreán 2020 

Treoir do Leanúnachas Scolaíochta: Ag Tacú le Scoláirí atá i mBaol Míbhuntáiste 

Oideachasúil d’Iar-bhunscoileanna 22 Aibreán 2020 

Treoir do Leanúnachas Scolaíochta: Ag Tacú le Scoláirí le Riachtanais Speisialta 

Oideachais d’Iar-bhunscoileanna 22 Aibreán 2020 

 

Dhírigh na himeachtaí a bhain le COVID-19 agus dúnadh éigeandála na scoileanna 

d’fhoghlaimeoirí, a d’eascair ó na srianta sláinte poiblí, suntas ar an bhfíorghá scoileanna 

a bheith gasta sa tslí ar féidir leo soláthar a dhéanamh do leanúnachas an teagaisc agus 

na foghlama sa todhchaí. Tharla leanúnachas an teagaisc agus na foghlama le linn na 

tréimhse éigeandála mar thoradh ar mhóriarrachtaí suntasacha ó gach ball foirne scoile 

a bhí ag obair go cianda a dheimhniú gur tacaíodh le scoláirí le linn an ama seo. Rinne 

formhór na scoileanna socruithe chun teagmháil a dhéanamh le scoláirí agus le 

tuismitheoirí, ag léiriú nuálaíocht agus teacht aniar trí fhreagairtí solúbtha agus áitiúla a 

chur ar fáil. 

Mar shocrú teagmhasach ar eagla go dtarlaíonn a leithéid de dhúntaí arís, go háitiúil nó 

go forleathan, chun comhlíonadh le haon srianta sláinte phoiblí a dheimhniú, tá sé 

ríthábhachtach go mbíonn scoileanna ullamh. Tá an Roinn ag uasdátú a Treoir don 

Leanúnachas Scolaíochta chun tacú le scoileanna freagairt ar bhealach gasta má 

tharlaíonn go ndúntar scoileanna go háitiúil. Go sonrach, cuirfear treoir agus tacaíocht ar 

https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/continuity-of-schooling/continuity-of-schooling.html
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/continuity-of-schooling/continuity-of-schooling.html
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/continuity-of-schooling/continuity-of-schooling.html
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/continuity-of-schooling/continuity-of-schooling.html
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fáil do scoileanna chun socruithe a dhéanamh don chumarsáid leis an bhfoireann agus 

idir an fhoireann, agus idir an fhoireann agus na foghlaimeoirí a éascú agus chun forbairt 

cuir chuige ar líne don chianfhoghlaim agus don fhoghlaim chumaisc a éascú ar eagla go 

mbíonn gá lena leithéid. 

I gcúinsí ina mbíonn fáil ar chomhairle sláinte phoiblí ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse 

Sláinte, a thugann le fios go gcaithfidh scoil dúnadh, tacófar le scoileanna chun: 

 An úsáid is fearr a bhaint as na hábhair threorach a cuireadh ar fáil cheana do 

gach scoil le tréimhse dhúnta na scoileanna agus a ndéanfar iad a uasdátú 

tuilleadh chun an fhoghlaim le linn na tréimhse éigeandála a léiriú  

 Tuismitheoirí/caomhnóirí a chur ar an eolas faoin áit a bhfuil na scoláirí ina 

bhfoghlaim  

 Gníomhaíochtaí ceachta a fhorbairt do na sainábhair a bheidh le déanamh sa 

bhaile  

 Córas a bheith ar fáil do mhúinteoirí ábhair ionas gur féidir leo a bheith i dteagmháil 

go rialta lena scoláirí le linn na seachtaine agus gur féidir leo aiseolas a sholáthar 

dóibh ar a gcuid oibre 

 Teagmháil rialta a dhéanamh le tuismitheoirí/caomhnóirí chun aiseolas a thabhairt 

ar rannpháirtíocht agus ar dhul chun cinn a mac/iníon sa bhfoghlaim 

 An úsáid is fearr a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha chun deis a thabhairt don 

rannpháirtíocht go leanúnach le scoláirí agus lena bhfoghlaim.  

 

5.4 Forbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) agus na Seirbhísí Tacaíochta um 

Oideachas Múinteoirí  

Sa tréimhse nuair a bhí na scoileanna dúnta, lean na seirbhísí tacaíochta um oideachas 

múinteoirí ag tacú le scoileanna, ag oiriúnú a gclár oibre agus ag tabhairt tacaíochtaí nua 

isteach a raibh gá leo don teagasc i dtimpeallacht na cianfhoghlama. Leanfaidh na 

prionsabail atá mar bhunús le soláthar éifeachtach FGL ag cruthú bonn eolais do 

dhearadh agus do sholáthar gach gné d’imeachtaí foghlama gairmiúla na seirbhísí 

tacaíochta sa scoilbhliain nua. Beidh na himeachtaí foghlama gairmiúla de réir na 

dtimpeallachtaí oideolaíocha ina mbeidh múinteoirí ag obair ó Mheán Fómhair, na srianta 

a d’fhéadfadh a bheith riachtanach, ar chúiseanna sláinte, maidir le freastal ar imeachtaí 

FGL, agus an gá aon chur isteach ar am teagmhála le ranganna a íoslaghdú a mhéid is 

féidir le linn na scoilbhliana seo chugainn. 
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5.4.1 Prionsabail atá mar bhonn leis an tslí ina leanfaidh Seirbhísí Tacaíochta na 
Rannóige Oideachais Múinteoirí ag tacú le scoileanna 

 An gá atá leis an am teagmhála scoláire is múinteoir a chosaint agus an cur 
isteach ar am scoile a íoslaghdú  

 An gá treoirlínte agus comhairle sláinte phoiblí a áireamh nuair a bhíonn aon 
soláthar FGL aghaidh ar aghaidh á bhreithniú  

 An gá atá le teachtaireachtaí soiléire comhsheasmhacha don chóras scoile ar fud 
seirbhísí atá maoinithe ag an Roinn Oideachais agus seirbhísí tacaíochta agus 
gníomhaireachtaí eile chun míthuiscintí agus dúbláil iarrachta a sheachaint agus 
a dheimhniú go gcuirtear tacaíochtaí ar fáil go héifeachtach agus go héifeachtúil 

 Leanúint leis an rannpháirtíocht le scoileanna, príomhoidí, múinteoirí agus na 
comhpháirtithe oideachais lena dheimhniú go mbíonn ar chumas na Seirbhísí 
Tacaíochta freastal go pras ar aon éilimh do thacaíocht a bhíonn ag teacht chun 
cinn le linn 2020/21 

 Leanúint le FGL a dhearadh agus a sholáthar chun tacú le teagasc agus foghlaim 
RSO i gcomhpháirt le seirbhís tacaíochta na CNOS.  

 

5.4.2 FGL do chuir chuige digiteacha i seachadadh an churaclaim 

Lean an SFGM, SSM, CNOS, Lárionad Náisiúnta um Threoir san Oideachas 
(LNTO/NCGE), Lárionad Ceannaireachta Scoile (CSL/LCS) agus an Clár Náisiúnta 
Ionduchtaithe do Mhúinteoirí (CNIM/NIPT) ag soláthar raon tacaíochta do scoileanna 
agus do cheannairí scoile le linn tréimhse dhúnta na scoileanna. Agus ullmhú idir lámha 
d’athoscailt scoileanna i mí Mheán Fómhair, tá acmhainn idirghníomhach forbartha ag 
foireann teicneolaíochtaí digiteacha na SFGM do mhúinteoirí chun tacú le teagasc, 
foghlaim agus measúnú. Tá sraith de sheimineáir ghréasáin agus ábhair acmhainne 
beartaithe ag an LNTO chun tacú le treoirchomhairleoirí. Tá beartáin acmhainní ar fáil 
chun tacú le ceannairí scoile le linn dúnadh scoileanna, ag: https://www.pdst.ie/post-
primary/leadership/leadingcontinuity https://www.pdst.ie/postpost-primary/leadership   
 
5.4.3 Tosaíochtaí don soláthar ar FGL eile don scoilbhliain 2020/21 

Déanfar na cláir thacaíochta a bhí pleanáilte a athstruchtúrú bunaithe ar chinntí na RO 
ina n-athrófar an fráma ama reatha d’athchóirithe curaclaim agus eile a bhí pleanáilte.  
Cé go bhfuil baint ag cuid shuntasach den soláthar FGL le hathchóirithe curaclaim 
agus leasuithe eile, bíonn gá i gcónaí le FGL don raon nithe a thagann chun cinn go 
bliantúil i scoileanna. Tar éis breathnú ar an soláthar don chatagóir FGL seo, leanfaidh 
an gá a bheidh ag scoileanna le tacaíochtaí i réimsí tosaíochta ar nós:  

 Sláinte agus Folláine lena n-áirítear Cosaint Leanaí  

 Ceannaireacht  

 DEIS/Míbhuntáiste 

 Teicneolaíochtaí Digiteacha 
o Inniúlacht theicniúil an mhúinteora 

https://www.pdst.ie/primary/leadership/leadingcontinuity
https://www.pdst.ie/primary/leadership/leadingcontinuity
https://www.pdst.ie/postprimary/leadership
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o Teicneolaíochtaí Digiteacha a úsáid chun teagasc, foghlaim agus 
measúnú a fheabhsú  

o Ceannaireacht don teagasc agus don fhoghlaim i scoileanna (do 
Phríomhoidí agus do cheannairí scoile). 

Leanfaidh an teagmháil idir na Seirbhísí Tacaíochta agus na príomhghníomhaireachtaí 

agus comhpháirtithe eile faoi na réimsí tosaíochta seo lena dheimhniú go gcuirtear 

tacaíocht spriocdhírithe, éifeachtach agus sofhreagrach ar fáil. Cuirfear tacaíocht ar fáil 

go cianda trí chúrsaí beo ar líne, seimineáir ghréasáin nó trí chuairteanna scoile de réir 

chomhairle sláinte phoiblí.  

 

5.5 An Chigireacht 

Tacóidh an Chigireacht le scoileanna agus leis an gcóras oideachais freisin de réir mar a 

bhítear ag filleadh ar scoil. Coinneofar faoi athbhreithniú na gníomhaíochtaí sonracha a 

chuimsítear in obair na Cigireachta agus beidh athrú ag teacht orthu de réir chomhairle 

sláinte poiblí agus na cúinsí sláinte a bhíonn i réim. 

Beidh príomhfhócas obair na Cigireachta sa chéad téarma den scoilbhliain 2020/2021 ar 

obair chomhairleach i scoileanna. Tríd an obair seo, tacóidh cigirí le ceannairí scoile, 

múinteoirí, boird bhainistíochta agus pobail scoile chun soláthar go héifeachtach don 

fhoghlaim agus do dhul chun cinn na leanaí agus na ndaoine óga go léir – le fócas láidir 

ar riachtanais foghlaimeoirí leochaileacha. 

Beidh an Chigireacht páirteach freisin in obair thaighde trína bhféachfar le samplaí de 

chleachtas éifeachtach, inar éirigh le scoileanna dul i ngleic le riachtanais scoláirí ar 

cuireadh as dá gcuid scolaíochta, mar aon leis na dúshláin churaclaim agus eile a 

bhaineann le filleadh ar an scoil, a aithint agus a scaipeadh. Baileofar dearcthaí 

múinteoirí, ceannairí scoile, tuismitheoirí agus scoláirí sa taighde agus úsáidfear iad seo 

chun dea-chleachtas a threorú ar fud an chórais scoile. 

Déanfar obair chomhairleach agus taighde na Cigireachta trí chuairteanna scoile nó go 

cianda de réir chomhairle sláinte phoiblí. 

Beidh deis ag scoileanna freisin páirt a ghlacadh i seisiúin chomhairleacha le cigirí. Cé 

gur é/í príomhoide na scoile agus an bhainistíocht shinsearach a chinnfidh fócas sonrach 

gach seisiúin de réir chomhthéacs gach scoile ar leith, d’fhéadfadh go mbeadh ar na 

téamaí féideartha don bplé réimsí ar nós a chinntiú go dtacaítear le folláine phobal na 

scoile; na buanna sa teagasc agus san fhoghlaim a aithint; nó riachtanais na 

bhfoghlaimeoirí faoi láthair a mheas agus soláthar a dhéanamh dóibh. 

Beidh tacaíocht agus comhairle ar fáil ón gCigireacht freisin do scoileanna agus do ionaid 

don oideachas, de réir mar is cuí, i gcur i bhfeidhm comhairle sláinte phoiblí bainteach le 

sláinte, sábháilteacht agus leas phobal na scoile/an ionaid don oideachas i gcomhthéacs 
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na treorach ón Roinn Sláinte, ón Roinn Oideachais agus ó údaráis ábhartha eile maidir le 

timpeallacht shábháilte foghlama agus oibre a chruthú do chách. 
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6. Athchóirithe curaclaim 
 

6.1 Réamhrá 

Ag cur san áireamh an méid ama sa rang a cailleadh ag deireadh na scoilbhliana 

2019/2020, na dúshláin a d’fhéadfadh a bheith roimh scoileanna ag tús na scoilbhliana 

nua, agus an t-ualach oibre atá ar phríomhoidí ag an am seo, glactar leis nach bhfuil an 

t-am fóirsteanach d’athrú suntasach ar an gcuraclam, go háirithe ag tús na scoilbhliana 

nua. Chun tacú le scoileanna ó thaobh na bpraiticiúlachtaí a bhaineann le scoláirí a bheith 

ag dul i dtaithí ar an scoil arís, tá sé beartaithe gnéithe de leasuithe curaclaim agus forbairt 

ghairmiúil leanúnach gaolmhar (FGL) a bhí le tosú i mí Mheán Fómhair 2020 a chur ar 

sos. 

 

Tá an clár curaclaim FGL a sholáthraíonn seirbhísí tacaíochta na Roinne oiriúnaithe chun 

leanúint ag soláthar FGL ábhair, téamach agus scoile uile ar líne ag tús na scoilbhliana 

2020/21. Tá sonraí ar fáil ar láithreáin ghréasáin na bpríomhsholáthraithe lena n-áirítear 

pdst.ie  agus jct.ie . 

 

6.2 An tSraith Shóisearach 

6.2.1 Folláine 

Cuireadh tús le  réimse nua foghlama na Folláine sa tSraith Shóisearach ó Mheán 

Fómhair 2017, ag tosú leis an íosmhéid 300 uair an chloig rannpháirtíochta ar an gclár 

ama thar na trí bliana agus bhí sé i gceist é sin a mhéadú go suas le 400 uair an chloig 

do scoláirí a thiocfaidh isteach sa chéad bhliain i Meán Fómhair 2020. I bhfianaise na 

ndúshlán éagsúil a bheidh roimh scoileanna nuair a atosaíonn siad i mí Mheán Fómhair, 

tá rogha ag scoileanna anois bliain bhreise a bheith acu chun an 400 uair an chloig 

rannpháirtíochta a thabhairt isteach ar an gclár ama. 

 

6.2.2 Stair 

I mí Dheireadh Fómhair 2019, d’fhógair an tAire Oideachais gur cheart go mbeadh stádas 

lárnach speisialta ag an Stair i gCreat na Sraithe Sóisearaí. Go dtí sin ní raibh ach Béarla, 

Gaeilge agus Matamaitic mar ábhair riachtanacha do gach scoláire, agus ábhar roghnach 

a bhí i ngach ábhar eile. Cuireadh an cinneadh sin in iúl do scoileanna, ar chiorclán, i mí 

Feabhra 2020. Chuir an SSM clár FGL ar fáil do mhúinteoirí a bhfuil sonraíocht nua Stair 

na Sraithe Sóisearaí á theagasc acu don chéad uair. Tá sé i gceist go gcuirfidh gach scoil 

Stair ar fáil do gach scoláire sa chéad bhliain ó Mheán Fómhair 2020.  

https://pdst.ie/
http://jct.ie/home/home.php
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D'iarr an Roinn ar an CNCM gearrchúrsa sa Stair a fhorbairt a bheidh ailínithe go leathan 

le Leibhéal 2 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí. Déanfar an gearrchúrsa a dhearadh don 

líon beag scoláirí a bhfuil deacrachtaí/riachtanais ghinearálta foghlama acu sa raon 

cumais íseal éadrom go measartha ard agus beidh fáil air seo don scoilbhliain 2021/2022. 

Ní bheidh ceangal ar scoláirí le míchumas foghlama ginearálta sa raon íseal measartha, 

dian agus trom staidéar a dhéanamh ar an Stair. 

 

6.3 An tSraith Shinsearach 

6.3.1 Ealaín  

Bhí sonraíocht nua Ealaíne na hArdteistiméireachta le cur i bhfeidhm an bhliain seo do 

scoláirí a bheadh ag dul isteach sa chúigiú bliain ó Mheán Fómhair 2020. Toisc nach 

bhfuil tús curtha go fóill leis an tsonraíocht leasaithe a chur i bhfeidhm, tá sé curtha siar 

go dtí mí Mheán Fómhair 2021. 

 

6.3.2 Eolaíocht Ríomhaireachta 

Tá an Eolaíocht Ríomhaireachta  le rolladh amach go náisiúnta i Meán Fómhair 2020. Is 

féidir le scoileanna a roghnaigh tús a chur leis an ábhar ó Mheán Fómhair 2020 leanúint 

ar aghaidh leis an gcur i bhfeidhm. Beidh roghanna ábhair déanta ag scoláirí a bheidh ag 

tosú sa chúigiú bliain i mí Mheán Fómhair seo agus d’fhéadfaí strus a chur orthu dá 

mbainfí an t-ábhar ag an am seo. Tá sé de rogha ag scoileanna freisin an cur i bhfeidhm 

a chur siar. Má roghnaítear é a chur siar, is féidir an t-ábhar a thairiscint i Meán Fómhair 

2021 agus leas a bhaint as an FGL ábhartha ag an am sin.  

 

6.3.3 Corpoideachas (ábhar scrúdaithe) 

Tá Corpoideachas na hArdteistiméireachta le rolladh amach go náisiúnta i Meán Fómhair 

2020. Is féidir le scoileanna a roghnaigh tús a chur leis an ábhar ó Mheán Fómhair 2020 

leanúint ar aghaidh leis an gcur i bhfeidhm. Beidh roghanna ábhair déanta ag scoláirí a 

bheidh ag tosú sa chúigiú bliain i mí Mheán Fómhair seo chugainn agus d’fhéadfaí strus 

a chur orthu dá mbainfí an t-ábhar ag an am seo. Tá sé de rogha ag scoileanna freisin an 

cur i bhfeidhm a chur siar. Má roghnaítear é a chur siar, is féidir an t-ábhar a thairiscint i 

Meán Fómhair 2021 agus leas a bhaint as an FGL ábhartha ag an am sin.  
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6.3.4 Creat Corpoideachais (níl mar ábhar scrúdaithe) 

Tagann Creat Corpoideachais in ionad na dtreoirlínte don Chorpoideachas atá faoi láthair 

i Rialacha agus Clár do Mheánscoileanna.  Mar a cuireadh in iúl cheana, tá an Creat ar 

fáil do gach scoil anois dá mbreithniú agus iad ag pleanáil do Chorpoideachas na Sraithe 

Sinsearaí; níl aon athrú maidir leis seo. 

 

6.3.5 Teangacha Iasachta don Ardteistiméireacht  

Tá sonraíochtaí nua ábhair don Sínis Mandairínis, Polainnis, Liotuáinis agus Portaingéilis 

le cur i bhfeidhm i roinnt scoileanna i mí Mheán Fómhair 2020. Tá lánrogha ag scoileanna 

leanúint lena gcur i bhfeidhm ón dáta sin. Má roghnaíonn scoil a bhí le ceann amháin nó 

níos mó de na sonraíochtaí seo a chur i bhfeidhm i Meán Fómhair 2020 gan a leithéid a 

dhéanamh, is féidir leis an scoil iad a thairiscint i mí Mheán Fómhair 2021 agus leas a 

bhaint as an FGL ábhartha ag an am sin. Is cóir a thuiscint freisin gurb é Teangacha Iar-

Bhunscoile Éireann (PPLI) a chuirfidh an FGL ar fáil  do na teangacha seo. 

 

6.3.6 Tuairiscíní Modúil ATF  

Tá tús úsáide na dtuairiscí modúil nua do Béarla agus Cumarsáid, Feidhmeanna 

Matamaitice, Réamheolas ar Theicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide, agus 

Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide - Speisialachas curtha siar go Meán Fómhair 

2021. Leanfaidh an fáil ar na tuairiscí modúil atá i scoileanna cheana  do na réimsí seo. 
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