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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   

Iúil 2020  

http://www.gov.ie/filleadharscoil


Ag Filleadh ar an Scoil – Treoir Curaclaim do Cheannairí agus do Mhúinteoirí Bunscoile 

—— 

4 

 

 

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 na pleananna agus na gníomhartha scoileanna chun tacú le 
daltaí a 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 teagasc agus teagmháil dhíreach sa 
rang caillte ag daltaí bunscoile ó lár mhí an Mhárta go dtí deireadh mhí an Mheithimh 
2020. Le linn tréimhse dúnta sin na scoileanna, choinnigh ceannairí scoile agus 
múinteoirí i dteagmháil le tuismitheoirí agus le daltaí chun freastal ar leanúnachas 
foghlama na ndaltaí i dtimpeallacht chianfoghlama. Bhí a lán tuismitheoirí/caomhnóirí 
agus teaghlaigh gafa sa tacaíocht le foghlaim agus folláine a linbh ag an am sin. 

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 ndaltaí a thacú. D’fhorbair an 
tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) raon acmhainní do mhúinteoirí 
agus do scoileanna chun tacú le teagasc, foghlaim agus measúnú ag an am sin. Rinne 
Cigireacht na Roinne teagmháil le breis is 2,100 bunscoil i nglaoanna gutháin le 
príomhoidí chun comhairle a sholáthar ar an tslí ina bhféadfaí foghlaim na ndaltaí a 
thacú le linn tréimhse dúnta na scoileanna agus chun príomhtheachtaireachtaí na 
Roinne sna doiciméid Treoir do Leanúnachas Scolaíochta de a phlé. 

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 daltaí ag an am seo. 

 

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, bhí éagsúlachtaí in obair scoileanna agus daltaí le linn tréimhse 
dúnta na scoileanna ó thaobh minicíocht na teagmhála múinteoirí-dalta, fócas an 
churaclaim, leibhéal rannpháirtíochta na dtuismitheoirí/caomhnóirí, agus cineál agus 
formáid rannpháirtíochtaí na ndaltaí san fhoghlaim. 
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Dá bhrí sin, beidh ar bhreithnithe curaclaim i 2020/21 aird a thabhairt ar eispéiris 
foghlama éagsúla na ndaltaí le linn tréimhse dúnta na scoileanna agus na 
comhthéacsanna praiticiúla ina dtarlóidh teagasc agus foghlaim sa scoilbhliain nua. Is 
dócha gurb iad daltaí le riachtanais speisialta oideachais, daltaí atá i mbaol 
míbhuntáiste oideachais, daltaí le Béarla mar theanga bhreise (EAL) acu agus daltaí 
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 phobal na scoile agus eagraíochtaí agus 
gníomhaireachtaí ábhartha a dheimhniú go bhfaighidh na daltaí sin na tacaíochtaí 
foghlama atá de dhíth orthu sa scoilbhliain 2020/21. 

 

Ina theannta sin, caithfear soláthar a dhéanamh go follasach do phleanáil churaclaim 
theagmhasach sa chás go dtarlaíonn tréimhse dhúnta scoile gan choinne. 

 

 

1.1.4 Feidhm na treorach 

D’oibrigh an Roinn go dlúth leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta 
(CNCM) i bhforbairt an treoirdhoiciméid seo. Rinneadh an treoir seo a chur le chéile 
chun tacú le ceannairí scoile agus le múinteoirí agus iad ag ullmhú d’athoscailt na 
mbunscoileanna i mí Mheán Fómhair. Cuireann sé leis na doiciméid Treoir do 
Leanúnachas Scolaíochta a chuir an Roinn ar fáil do bhunscoileanna le linn ghéarchéim 
Covid-19. 

Beidh dúshláin romhainn uile, gan amhras, i mí Mheán Fómhair. Áirítear a dheimhniú 
gur féidir le daltaí socrú ar ais ar scoil go socair sásta, go bhfanann pobal na scoile uile 
(daltaí, múinteoirí, cúntóirí riachtanas speisialta, foireann choimhdeach na scoile, 
tuismitheoirí agus baill an bhoird bainistíochta) slán agus folláin agus gur féidir le daltaí 
tosú 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. 

Rinneadh an treoir seo a dhearadh chun roinnt de na dúshláin sin a aithint agus bealaí a 
mholadh le dul i ngleic leo. Rinneadh é a dhearadh freisin chun cabhrú le scoileanna 
pleanáil do chás teagmhasach ina mbeadh gá an curaclam a sholáthar do dhaltaí 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 tsoláthair 

churaclaim sa scoilbhlian 2020/21 faoi na ceannteidil seo a leanas: 

 Ag ullmhú le filleadh ar an scoil 
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 Príomhbhreithnithe curaclaim chun tacú le teagasc, foghlaim agus measúnú i 

2020/21  

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

áirítear pleanáil do chásanna teagmhais mar atá luaite thuas) 

 Athchóirithe curaclaim a chur ar sos.  

 

1.3 Prionsabail 

Beidh na prionsabail seo mar bhonn leis na breithnithe faoi gach ceann de na 

ceannteidil thuas: 

 Cloí le riachtanais ábhartha sláinte agus sábháilteachta 

 Tacú le folláine foghlaimeoirí agus foireann na scoile  

 Cothromas agus comhsheasmhacht a dheimhniú sa soláthar curaclaim agus in 

eispéiris foghlama na ndaltaí  

 Tacú le daltaí ag an bpointe a bhfuil siad ina bhfoghlaim agus na riachtanais atá 

acu a sholáthar ionas go n-éiríonn go geal agus go rathúil leo 

 Tosaíochtaí curaclaim agus teagaisc a bhunú agus pleanáil dá réir 

 Comhoibriú a fhorbairt agus a thacú le tuismitheoirí agus le gníomhaireachtaí, 

ionas gur féidir na torthaí do gach dalta a mhéadú ar bhealach cóir agus 

cothrom.  
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2.  Ag ullmhú le filleadh ar an scoil 

 

 

2.1 Réamhrá 

Beidh ceannairí scoile ag ullmhú cheana féin chun daltaí a thabhairt ar ais don bhliain 
acadúil nua. Ag leibhéal praiticiúil, ó thaobh ullmhúcháin, beidh cinntí á ndéanamh 
maidir le hábhair cosúil le múinteoirí a dháileadh ar rang-ghrúpaí, liostaí leabhar agus 
socruithe chun leabhar a thabhairt ar cíos. Ag tús na scoilbhliana nua, beidh tosaíocht 
ag baint le cuidiú le daltaí socrú ar ais ar scoil, ath-theagmháil a dhéanamh le múinteoirí 
agus le cairde agus gnáthaimh scoile nua a bhunú a thacaíonn le sláinte agus 
sábháilteacht na ndaltaí. 

 

2.2 Na chéad tosaíochtaí 

Beidh tús sách neamhghnách ann don scoilbhliain seo. Beidh ról faoi leith ag ceannairí 
scoile, ag an bhfoireann ceannaireachta ionscoile agus ag múinteoirí chun 
timpeallachtaí foghlama slán sábháilte a chruthú, chun tacú le folláine an uile dhuine, 
agus chun pleanáil i gcomhpháirt don teagasc agus don fhoghlaim ar bhealach a 
chuirfidh ar chumas gach dalta dul chun cinn a dhéanamh agus bláthú sa scoilbhliain 
2020/21. Cé go n-athróidh fócas sonrach na pleanála ó scoil go scoil de réir 
chomhthéacs na scoile aonair, beidh ar gach scoil téamaí áirithe a mheas: 

 Cur i bhfeidhm na riachtanas sláinte go léir a chuidíonn le Covid-19 a chosc ó 
theacht isteach sa scoil nó scaipeadh i measc daltaí agus foireann na scoile, 
riachtanais maidir le fadú sóisialta san áireamh  

 Tacú le gach dalta chun socrú ar ais ar scoil, ag deimhniú go mbíonn tacaíocht 
ar fáil do gach dalta a bhíonn ag tosú ar scoil, do dhaltaí le RSO, agus do dhaltaí 
atá i mbaol míbhuntáiste oideachasúil 

 Pleanáil do sheachadadh an churaclaim i gcomhthéacs ina dtuigtear go raibh 
eispéiris éagsúla ag leanaí 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 daltaí leanúint leis an bhfoghlaim sa bhaile i dtimpeallacht 
chianfhoghlama ar feadh tréimhse le linn na scoilbhliana 2020/21  

 Uasdátú ar pholasaithe mar thaca le foghlaim dhigiteach agus chumaisc; is cóir 
go n-áireofaí Polasaí Úsáide Inghlactha (AUP), nósanna imeachta um Chosaint 
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Leanaí, agus polasaithe do Chosaint Sonraí agus do Theagmhais Chriticiúla 
anseo. 

 

2.3 Aistrithe a bhainistiú 

Toisc nach mbeidh formhór na ndaltaí bunscoile 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 fheidhmiú, tíreolaíocht agus leagan amach 
na scoile nach mbeidh díreach mar a bhí roimhe seo i ngeall ar riachtanais sláinte 
phoiblí. D’fhéadfadh roinnt daltaí agus tuismitheoirí a bheith imníoch. Cruthaíonn an 
filleadh fisiceach ar an scoil deis a mbeidh fáilte roimhe, áfach, do leanaí naisc shóisialta 
a athnuachan, athdhlúthú 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 roimh ré le tuismitheoirí agus le daltaí faoi na 

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

gcur ar a suaimhneas go bhfuil treoracha sláinte phoiblí á leanúint acu chun 

sláinte agus folláine na ndaltaí go léir a chinntiú 

 Deis a thabhairt do dhaltaí agus do thuismitheoirí dul i dtaithí ar fheidhmiú agus 

ar leagan amach na scoile agus ar na bearta agus na gnáthaimh nua sláinte 

agus sábháilteachta - mar shampla, trí lá oscailte roimh ré nó le turas fíorúil 

timpeall na scoile ina ndéantar bearta sábháilteachta agus socruithe nua a 

mhíniú agus a léiriú  

 A dheimhniú, ag tús na bliana, go mbíonn spás, am agus gníomhaíochtaí 

pleanáilte do dhaltaí chun teagmháil a athbhunú lena gcomhscoláirí agus chun 

caidrimh a athchruthú leis an bhfoireann  

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

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

ar bhealach bríoch; Beidh ‘Moilligh chun breith suas’’ mar 

phríomhtheachtaireacht ag an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais 

(SNSO) do scoileanna i seachtainí tosaigh na scoilbhliana nua 

 Gnáthaimh a bheith san áireamh a chruthaíonn spás sábháilte inar féidir le daltaí 

na riachtanas, 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. 

D’fhéadfadh am don chiorcal, comhráití beirte nó tascanna éisteachta idir triúr a 

bheith san áireamh chuige seo. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar na straitéisí seo 

agus eile ón SFGM ag https://pdst.ie/node/5897  (áis i mBéarla ach d’fhéadfaí na 

straitéisí a úsáid i nGaeilge) 

 A dheimhniú go bhfuil na tacaíochtaí cuí i bhfeidhm d’fhonn riachtanais foghlama 

agus folláine na ndaltaí a shásamh.  

 

https://pdst.ie/node/5897
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2.3.1 Ag tacú le daltaí le riachtanais speisialta oideachais (RSO) 

Beidh tacaíocht faoi leith de dhíth ar dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 

(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 athuair i saol na scoile agus dá bhfoghlaim ar fud an churaclaim. 

Caithfear aird ar leith a 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. Nuair a 

bhítear ag tacú ag tús na scoilbhliana le páirteachas daltaí RSO athuair is maith an 

straitéis múinteoirí oideachais speisialta a shannadh ar na daltaí chun fáilte a chur 

rompu ar maidin, beannú dóibh, seiceáil orthu i rith an lae agus bheith i dteagmháil leis 

an mbaile. 

 

Beidh thart ar 15,000 dalta 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 leanbh aonair a chlárú agus é seo a chur ar fáil do scoil an linbh. Cuireadh an 

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

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

do riachtanais foghlama daltaí le RSO. 

 

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

neamhord speictrim uathachais orthu (NSU). Dá bhrí sin, beidh ar scoileanna pleanáil 

go cúramach d’eispéiris foghlama, do ghnáthaimh agus riachtanais chéadfacha na 

leanaí ar a bhfuil NSU. Beidh sé tábhachtach: 

 Spás socair a chruthú do na leanaí/daltaí 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 leanaí 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 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 daltaí agus iad ag dul i 

dtaithí ar rialacha sóisialta nua na 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 daltaí, 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/supporting-transition-from-home-back-to-school  

 Gnáthamh a bhunú chun tacú le daltaí 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 

https://ncse.ie/supporting-transition-from-home-back-to-school
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iomlán. Is féidir leis seo a bheith páipéarbhunaithe nó curtha ar ghléasanna na 

ndaltaí más ann dóibh.  

 

2.3.2 Ag fáiltiú roimh naíonáin shóisearacha – ag tacú lena n-aistriú 

Is dócha go mbeidh dúil, imní agus sceitimíní níos mó ná mar is gnách ag baint le tosú 
ar an scoil i 2020 do leanaí agus dá dtuismitheoirí/caomhnóirí. D’fhéadfadh go mbeidh 
ar scoileanna tacú le daltaí a bhfuil imní scartha orthu, nó chun a neamhspleáchas agus 
a gcumas teanga a fhorbairt  mar thoradh ar thionchar a n-eispéireas le linn na 
paindéime. De bharr go bhfuil na buntáistí a bhaineann leis an súgradh aitheanta go 
forleathan agus an ról a bhaineann leis chun eispéiris foghlama réamhscoile agus 
bunscoile a lárú, moltar do scoileanna deiseanna súgartha a sholáthar do pháistí sna 
naíonáin agus i ranganna sóisearacha. Is féidir teacht ar acmhainí CNCM chuige seo 
ag:  https://curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Primary-Language/Primary-
Language-Toolkit/?lang=ga-ie agus https://curriculumonline.ie/getmedia/3ac44a69-57f9-
49ea-80db-ebec76831111/PLC-Support-Materials_All-Strands-Final.pdf 

 

Chun an comhthéacs sin a chur san áireamh, agus lena dheimhniú go dtacaítear a 

mhéid agus is féidir le leanaí atá ag tosú sa bhunscoil, tá raon leathan acmhainní agus 

ábhar tacaíochta ullmhaithe agus foilsithe ag an Roinn Oideachais (RO) agus ag an 

Roinn Leanaí, Míchumas, Comhionannas agus Comhtháthú (RLMCC). Ina measc tá: 

 Let’s Get Ready,  acmhainn chun treoir a sholáthar do thuismitheoirí, do 
mhúinteoirí agus do chleachtóirí Luathfhoghlama agus Cúraim (LFC/ELC) agus 
iad ag tacú le haistriú leanaí ó shuímh LFC go dtí an bhunscoil, ar fáil ag 
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/b2e66-reidh-don-scoil/ 

 An Suíomh Gréasáin Let’s Play Ireland: https://www.gov.ie/ga/feachtais/072804-

none/  

 Treoir atá forbartha ag an SNSO faoin tslí inar féidir tacú leis an aistriú ó 
réamhscoil go bunscoil, ar fáil ag  https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/govieassets/77926/f7fa4606-492e-4d59-9a23-14bc9bf8416f.pdf 

 Sraith seimineár gréasáin gairid, dar teideal Insights, curtha le chéile ag 
Cigireacht na Roinne Oideachais, ina dtugtar aghaidh ar raon ábhar ábhartha do 
mhúinteoirí ranganna na naíonán i mbunscoileanna agus a dhíríonn fócas ar 
aistrithe, ar fáil https://www.gov.ie/en/publication/c71c0-insights/;  
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/leargas/ 

 Beidh fáil ar 70,000 pacáiste aistrithe do thuismitheoirí chun tacú le leanaí atá ag 
tosú ar scoil. Cuimsíonn gach pacáiste teimpléad Mo Scéal a d’fhorbair an 
Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM), ar fáil ag 
https://ncca.ie/ga/an-luath-óige/mo-scéal/teimpléid-thuairiscithe-mo-scéal agus 
cárta poist do leanaí a bheidh ag aistriú ó shuíomhanna LFC le roinnt leis an 
múinteoir bunscoile.   

https://curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Primary-Language/Primary-Language-Toolkit/?lang=ga-ie
https://curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Primary-Language/Primary-Language-Toolkit/?lang=ga-ie
https://curriculumonline.ie/getmedia/3ac44a69-57f9-49ea-80db-ebec76831111/PLC-Support-Materials_All-Strands-Final.pdf
https://curriculumonline.ie/getmedia/3ac44a69-57f9-49ea-80db-ebec76831111/PLC-Support-Materials_All-Strands-Final.pdf
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/b2e66-reidh-don-scoil/
https://www.gov.ie/ga/feachtais/072804-none/
https://www.gov.ie/ga/feachtais/072804-none/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/govieassets/77926/f7fa4606-492e-4d59-9a23-14bc9bf8416f.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/govieassets/77926/f7fa4606-492e-4d59-9a23-14bc9bf8416f.pdf
https://www.gov.ie/en/publication/c71c0-insights/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/leargas/
https://ncca.ie/ga/an-luath-óige/mo-scéal/teimpléid-thuairiscithe-mo-scéal
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2.3.3 Aistriú ó naíonáin shinsearacha go rang a haon 

Bíonn dúshláin in amanna do roinnt leanaí leis an aistriú ó naíonáin shinsearacha go 
rang a haon (an lá scoile is giorra go dtí an lá scoile níos faide). D’fhéadfadh go mbeadh 
an dúshlán níos mó do leanaí áirithe toisc go bhfuil siad imithe ón scoil ó lár mhí an 
Mhárta, beidh ar scoileanna é seo a chur san áireamh sna cineálacha gníomhaíochtaí 
agus taithí atá beartaithe do na daltaí, go háirithe sna seachtainí tosaigh i mí Mheán 
Fómhair. 

 

2.4 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 na leanaí a thacú. Beidh sé ríthábhachtach bealaí cumarsáide 

tacúla 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 leanaí le linn tréimhse dhúnta na scoile  

 Tuismitheoirí a bhfuil imní orthu maidir lena leanbh 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 caomhnóirí a bhainistiú ionas go dtuigeann siad an 

cruth a bheidh ar an bhfoghlaim agus an fáth leis sin 

 An tslí inar féidir le tuismitheoirí/caomhnóirí tacú leis an leanbh i dtimpeallacht 

cianfhoghlama, má tharlaíonn sé sin ag am ar bith sa scoilbhliain 202/21. 

 

2.5  Guth an dalta 

Ní mór do scoileanna a chur ar chumas daltaí na riachtanais atá acu féin a chur in iúl, 

agus na riachtanais sin a aithint agus freagairt dóibh. Beidh a leithéid thar a bheith 

tábhachtach nuair a bhíonn an scoilbhliain nua ag tosú. Is cóir don iniúchadh ar 

dhearcthaí na ndaltaí faoina dtaithí ar dhúnadh na scoile, na mothúcháin atá acu faoi 

fhilleadh ar an scoil, agus na rudaí atá de dhíth orthu chun cuidiú leo sa bhliain atá le 

teacht, mar chuid lárnach d’ullmhúchán múinteoirí don bhliain seo chugainn. Is féidir é 

seo a dhéanamh , mar shampla, trí ghníomhaíochtaí i gceachtanna Oideachas Sóisialta, 

Pearsanta agus Sláinte (OSPS), trí ealaín, trí shúgradh samhlaíoch i ranganna na 

naíonán, agus/nó trí chomhráite. Tá eolas breise ar fáil faoi seo i gCuid 3. 
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3. Príomhbhreithnithe curaclaim chun tacú 
le teagasc, foghlaim agus measúnú i 
2020/21 

 

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 dalta 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 dhaltaí a chumasú le foghlaim 
arís, a n-ullmhacht don fhoghlaim a fhorbairt, agus muinín na ndaltaí san fhoghlaim 
agus a spreagadh agus a chothú. 
 

3.2 Na túsphointí don fhoghlaim a aithint 

Beidh sé ríthábhachtach aithne a chur ar gach leanbh – an áit ag a bhfuil siad san 
fhoghlaim i ngach achar curaclaim, a láidreachtaí agus a riachtanais, na rudaí is maith 
agus nach maith leo, agus a réimsí spéise - chun pointí tosaigh cuí a aimsiú don 
teagasc agus don fhoghlaim sa scoilbhliain 2020/21 . Chun é sin a dhéanamh, moltar do 
mhúinteoirí: 
 
 

 Teagmháil a dhéanamh le tuismitheoirí/caomhnóirí, múinteoirí oideachais 

speisialta agus cúntóirí riachtanas speisialta (CRSanna). 

 Comhráití, breathnóireachtaí, ceisteanna a chuireann leanaí agus tascanna agus 

gníomhaíochtaí a úsáid  chun pictiúr soiléir a chruthú ar eolas, tuiscint, forbairt 

scileanna, agus dearcthaí agus luachanna leanaí sna réimsí curaclaim éagsúla 

 Na cuntais mhíosúla ina bhfuil taifead den obair a bhí déanta go Márta 2020 

agus an obair a rinne múinteoirí iarracht a chlúdach ó shin i leith, nuair a bhí 

scoileanna dúnta, a athbhreithniú 

 Láidreachtaí agus riachtanais na ndaltaí a phlé le múinteoir ranga na bliana seo 

caite 

 

Dá bhrí sin, beidh múinteoirí san airdeall faoin bpointe ag a bhfuil a ndaltaí; beidh orthu 

am a ghlacadh chun riachtanais na ndaltaí a mheas, agus foghlaim a tharla roimhe seo 

a ath-theagasc, a athbhreithniú agus a athdhaingniú sula gcuirfear foghlaim nua i láthair. 

Beidh cur chuige a thógann ar láidreachtaí na ndaltaí ríthábhachtach sa chomhthéacs 

seo. Ina leith sin, seo a leanas roinnt ceisteanna tábhachtacha do scoileanna: 
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 Cé na tacaíochtaí atá de dhíth ar ár ndaltaí ionas go mbíonn siad ullamh don 
fhoghlaim? 

 An bhfuil príomheispéiris atá riachtanach agus gur gá tosaíocht a thabhairt dóibh le 
cur ar chumas daltaí dul chun cinn a dhéanamh sa bhliain atá le teacht? 

 An bhfuil deiseanna don fhoghlaim ó shuíomh Covid-19 ar féidir leas a bhaint astu 
do bhealach isteach chuig foghlaim níos leithne? Mar shampla, d’fhéadfaí tuiscint 
daltaí faoi chosaint ó ionfhabhtú a iniúchadh i gceachtanna folláine; d’fhéadfaí na 
tréithe a bhaineann le víris agus bealaí le tarchur a laghdú a láimhseáil san 
Eolaíocht. 
 

I measc na gcur chuige ar leith a d’fhéadfadh a bheith úsáideach chun foghlaim daltaí a 
mheas ag an am seo tá:  
 

 Ceistiúchán an mhúinteora chun cabhrú le daltaí agus múinteoirí a dtaithí ‘a 
mheas' agus tosú ag gluaiseacht chun cinn san fhoghlaim: spreagfaidh úsáid 
ceisteanna oscailte, ach go háirithe, leanaí chun smaoineamh go doimhin, a 
dtuiscint a fhorbairt agus a dtuairimí, a ndearcthaí agus a smaointe a chur in iúl 

 Áiseanna amhairc a úsáid, mar shampla, grianghraif agus íomhánna chun tacú 
le leanaí óga agus leanaí le riachtanais speisialta oideachais (RSO) iniúchadh a 
dhéanamh ar na rudaí a thaitin leo agus a d’fhoghlaim siad nuair a bhí na 
scoileanna dúnta 

 Fócas na foghlama a roinnt le leanaí, nuair a bhíonn sraith ceachtanna nó 
topaicí nua á dtabhairt isteach, ag baint úsáid as straitéisí mar WALT (Táimid ag 
foghlaim…) agus WILF (An rud atá á lorg agam) chun tacú le tuiscint leanaí ar 
an bhfoghlaim lena bhfuiltear ag súil  

 Straitéisí féinmheasúnaithe, ar nós soilse tráchta, rúibricí nó machnamh 3,2,1, 
chun tacú le leanaí breithiúnais a dhéanamh ar a bhfoghlaim féin. 

 Breathnóireacht an mhúinteora tríd an éisteacht, trí bhreathnú agus freagairt ar 
smaointeoireacht agus gníomhartha na ndaltaí go háirithe ar athoscailt na 
scoileanna i mí Mheán Fómhair. Fócas a dhíriú ar dhaltaí áirithe, mar shampla 
daltaí a bhfuil RSO acu nó daltaí ó chúlraí atá faoi mhíbhuntáiste, is féidir le 
múinteoirí sraith breathnóireachtaí a úsáid chun pictiúr d’fhorbairt uathúil an linbh 
a chruthú, agus a láidreachtaí/ riachtanais a aithint d’fhonn tacú lena ndul chun 
cinn san fhoghlaim. 
 

De bharr nach raibh tástálacha caighdeánaithe curtha i gcrích i Mí an Mheithimh níl sé i 

gceist go ndéanfar tástálacha caighdeánaithe léitheoireachta agus Matamaitice nuair a 

fhillfear ar scoil. Eiseofar deontas na Roinne do thástálacha caighdeánaithe i mí an 

Aibreáin 2021 mar is gnách. 
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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 ndaltaí mar atá léirithe thuas, faoina bhfoghlaimíonn daltaí, an t-ord ina 

bhfoghlaimíonn siad, an luas foghlama atá acu, agus na gníomhaíochtaí agus na 

heispéiris trína bhfoghlaimíonn siad.  

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

 An bhfuil na gníomhaíochtaí ullmhúcháin a dhéanaim úsáideach, cuspóireach agus 

an soláthraíonn siad tacaíocht phraiticiúil don teagasc agus don fhoghlaim?  

 Conas a roghnaíodh nó a cuireadh in oiriúint na cuir chuige teagaisc atá in úsáid 

agam chun freastal ar riachtanais, réimsí spéise agus inniúlachtaí gach dalta sa 

scoilbhliain áirithe seo?  

 Conas a thugann mo chuid ullmhúcháin deis dom freagairt go solúbtha do 

dheiseanna foghlama agus do chomhthéacsanna nach rabhthas ag súil leo agus 

atá ag teacht chun cinn nó a d’fhéadfadh teacht chun cinn?  

 San ullmhúchán scríofa atá agam, an bhfuil an fhoghlaim shonrach atá ag tarlú, na 

heispéiris foghlama atá ag tacú leis an bhfoghlaim, agus an tslí ina léireoidh gach 

dalta sa rang an fhoghlaim seo, luaite agam? 1 

 

3.4 Cuir chuige don fhoghlaim 

Tá sé ríthábhachtach go mbíonn réimse leathan eispéireas foghlama gníomhaí ar fáil do 

gach dalta ó thús na scoilbhliana. Ina measc seo tá foghlaim bunaithe ar shúgradh, 

foghlaim fiosrúbhunaithe, caint agus plé, úsáid teicneolaíochtaí digiteacha, agus 

foghlaim sa timpeallacht. Is cóir cúram a ghlacadh maidir le ró-úsáid a bhaint as cuir 

chuige múinteoir-dhírithe agus teagascacha don teagasc agus don fhoghlaim mar 

iarracht chun ‘breith suas’ nó ‘am caillte a chlúdach.’ Ina ionad, beidh sé tábhachtach go 

nglacann múinteoirí am chun féachaint cá bhfuil daltaí ina bhfoghlaim agus go 

ndéanann siad plé agus machnamh i gcomhpháirt le chéile ar an tslí is fearr le freastal 

ar riachtanais fhoghlama na ndaltaí sa scoilbhliain nua. 

Bíonn teanga mar bhonn le gach rud a dhéanann leanbh, ina measc a n-

idirghníomhaíochtaí le daoine eile, a smaointeoireacht agus an tslí ina mbaineann siad 

ciall as a bhfuil á fheiceáil, á chloisteáil agus á dtaithí acu. Beidh caint agus plé 

                                                

 

1 These questions are adapted from Guidance around Preparation for Teaching and Learning which will issue later in 
early November support teachers in implementing both the Primary Language Curriculum (2019) and the Primary 

Curriculum (1999)  . 
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ríthábhachtach chun tacú leis an bhfoghlaim ar fud an churaclaim agus chun cuidiú le 

leanaí caidrimh a athbhunú lena chéile agus le foireann na scoile. Sna chéad seachtainí 

den scoilbhliain nua, beidh deiseanna don chaint agus don phlé thar a bheith 

tábhachtach do leanaí ionas gur féidir a n-eispéaras —dearfach agus diúltach— ar an 

bpaindéim a chur in iúl agus iad ag iarraidh ciall a bhaint as a dtaithí. 

Cruthaíonn an timpeallacht lasmuigh deiseanna don fhoghlaim agus an scoilbhliain 

nua ag tosú. Cuideoidh pleanáil d’úsáid an spáis lasmuigh seo i ngach gné den 

churaclam le leanaí cloí le fadú sóisialta, páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí coirp agus 

a mothú folláine agus sonais a mhéadú. 

Tá sé cruthaithe go dtugann súgradh comhthéacs do scoileanna agus múinteoirí 

chun tacú le folláine agus dearcthaí dearfacha ar nós cumas teacht aniar  agus gur 

toisc riachtanach é sa teagasc agus san fhoghlaim i ranganna sóisearacha. Tá ábhair 

thacaíochta an CNCM thar a bheith feiliúnach i gcomhthéacs na ‘bhfaighneoga,’ de 

bharr go bhfuil siad bunaithe ar dheiseanna súgartha do ghrúpaí beaga leanaí: 

https://curriculumonline.ie/getmedia/c81ff35c-04d4-4b61-8c1e-e2ce28629577/PLC-

Support-Materials_All-Strands-GAE-Final.pdf?ext=.pdf (Ag Eagrú don Súgradh: Am 

agus Gnáthamh (lch 24), Ag Eagrú don Súgradh (lch 18), Súgradh Sochdhrámaíochta 

chun tacú le teanga ó bhéal agus lithearthacht (lch 31)) 

 

Fiú agus fadú sóisialta á choinneáil acu, ba cheart gach iarracht a dhéanamh lena 

chinntiú go mbíonn an deis ag daltaí súgradh agus sóisialú trí shosanna struchtúrtha 

agus neamhstruchtúrtha araon. Mar thaca do seo, b’fhéidir go bhféadfaí amanna sosa a 

agú, gníomhaíochtaí súgartha a bheith lasmuigh go príomha, nó grúpaí a choinneáil an-

bheag. 

Ina theannta sin, cruthaíonn an obair i gcomhpháirt deiseanna ar leith do dhaltaí. Cé 

gur bhain ag obair i gcomhpháirt go traidisiúnta le bheith ag obair go han-ghar dá chéile, 

is é bunphrionsabal na foghlama comhpháirte ná go spreagtar daltaí le freagairt do 

smaointe, do dhearcthaí agus do thuairimí daoine eile. Á bhrí sin, d’fhéadfadh rath a 

bheith ar an obair i gcomhpháirt sa seomra ranga, fiú i gcomhthéacs an fhadaithe 

shóisialta. 

Beidh cuir chuige comhtháite thar a bheith tábhachtach sa scoilbhliain 2020/21 maidir 

le héifeachtachtaí a fhí isteach sa tslí ina ndéantar an curaclam a sholáthar tar éis am 

teagmhála scoile a bheith caillte le linn na scoilbhliana seo caite. Tacaíonn an 

comhtháthú le heolas agus scileanna agus a fheidhmiú i ngach réimse curaclaim ar 

bhealach ina dtugtar eispéireas foghlama níos comhtháite do dhaltaí freisin. 

Beidh cuir chuige téamacha a bhíonn dea-phleanáilte, go háirithe san Oideachas 

Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíoch (OSIE) agus idir OSIE agus réimsí curaclaim eile thar 

a bheith úsáideach chun scileanna litearthachta agus uimhearthachta a chleachtadh 

agus chun feasacht aeistéitiúil agus léiriú cruthaitheach a fhorbairt. Bíonn deiseanna ag 

https://curriculumonline.ie/getmedia/c81ff35c-04d4-4b61-8c1e-e2ce28629577/PLC-Support-Materials_All-Strands-GAE-Final.pdf?ext=.pdf
https://curriculumonline.ie/getmedia/c81ff35c-04d4-4b61-8c1e-e2ce28629577/PLC-Support-Materials_All-Strands-GAE-Final.pdf?ext=.pdf
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daltaí, óna bpáirteachas  in obair thionscadail ar ábhar ar leith, úsáid a bhaint as an 

eolas agus na scileanna atá acu mar aon lena scileanna taighde agus comhoibrithe a 

fhorbairt. 

 

3.5 Súil siar agus athdhéanamh 

Beidh suntas ar leith ag baint leis an tréimhse shocraithe chun ábhar curaclaim a 

clúdaíodh roimh dhúnadh na scoileanna nó le linn na tréimhse cianfhoghlama seo a 

athfhoghlaim agus a athdhlúthú. Beidh sé tábhachtach foghlaim na ndaltaí ón rang 

roimhe seo a threisiú agus a dhlúthú. B’fhéidir go mbeadh sé úsáideach do mhúinteoirí 

oibriú le hábhar, le cuspóirí agus le torthaí foghlama an churaclaim don leibhéal ranga 

roimhe seo le linn mí Mheán Fómhair, ar a laghad, lena dheimhniú go bhfuil na daltaí 

ullamh don fhoghlaim nua. 

Tugann cairt bhalla curaclaim na CNCM sracléargas do scoileanna ar an gcuraclam 

bunscoile go léir thar na gceithre leibhéal ranga agus léirítear cá dtugtar isteach 

coincheapa agus scileanna nua agus an áit agus an uair a ndéantar dul siar orthu. 

D’fhéadfadh an chairtbhalla seo a bheith mar thúsphointe cabhrach do scoileanna chun 

snáitheanna agus snáithaonaid a aithint sna hábhair a múineadh le linn na scoilbhliana 

2019/20 agus iad siúd gur gá aird ar leith a dhíriú orthu ag tús an téarma nua agus le 

linn 2020/21. 

 

3.6 Tosaíochtaí curaclaim 

Beidh gá ag scoileanna tosaíocht a thabhairt do ghnéithe ar leith den churaclam nuair a 

thosaíonn an téarma nua. Beidh ar scoileanna a gcuid oibre ar an gcuraclam a atreorú 

go háirithe le linn seachtainí tosaigh na chéad téarma agus níos mó ama agus aire á 

thabhairt acu do réimsí ar nós Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS), 

Corpoideachas, Teanga agus Matamaitic. Diaidh ar ndiaidh, de réir mar a bhíonn pictiúir 

chuimsitheacha á chruthú ag scoileanna ar an áit a bhfuil daltaí ina bhfoghlaim, beidh 

siad ag obair i dtreo pleananna curaclaim níos ‘tipiciúla’. 

Beidh tábhacht ag baint le OSPS agus Corpoideachas chun tacú le folláine na ndaltaí 

agus beidh áit lárnach ag teanga agus Matamaitic chun tacú le foghlaim na ndaltaí i 

gcoitinne. Is cóir gnéithe éigeantacha den OSPS ar nós Bí Sábháilte agus Oideachas 

Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) a chlúdach go luath sa bhliain. Is cóir go leanfadh an 

taithí do dhaltaí ar Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta (OSIE) agus ar na 

hEalaíona; b’fhéidir go mbeadh cuir chuige traschuraclaim nó téamacha an-úsáideach 

chuige seo. 
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3.6.1 OSPS agus Folláine 

Tosóidh nó fillfidh gach dalta ar scoil lena (h)eispéireas féin ar phaindéim Covid-19. 

B’fhéidir go rachaidh na himpleachtaí fisiceacha, meabhracha, mothúchánacha agus 

caidrimh níos leithne a bhaineann le fadú sóisialta, glasáil agus méala i bhfeidhm níos 

mó ar roinnt daltaí. Dá bhrí sin, is cóir díriú ar fholláine mar bhunús don fhoghlaim. 

Beidh ról tábhachtach ag múinteoirí chun tacú le hidirghníomhaíochtaí agus gnáthaimh 

dhearfacha do na leanaí agus le hiompraíochtaí sláintiúla a spreagadh de réir mar a 

bhíonn na daltaí ag baint ciall as an saol nua agus de réir mar a bhraitheann siad slán 

agus sábháilte ina dtimpeallacht scoile. 

Tá tábhacht ar leith ag baint leis an OSPS maidir le freagairt don tionchar a bhí ag 

Covid-19 ar leanaí ó thaobh mothúchán, smaointe agus iompraíochta. Cabhróidh 

eispéiris foghlama a thacaíonn le leanaí díriú ar a mbuanna, a dtréithe dearfacha agus a 

gcáilíochtaí le cur ar chumas daltaí teagmháil a chruthú athuair le pobal na scoile ionas 

go n-éascaítear an t-aistriú ar ais chun na scoile. Beidh ábhar an churaclaim OSPS 

úsáideach freisin chun tacaíocht ghinearálta agus sonrach a sholáthar do dhaltaí a 

bhfuil sé ag dul dian orthu aistriú ar ais ar scoil. Cé gur iad na múinteoirí is fearr a 

thuigfidh cé na gnéithe dá gclár OSPS ar chóir tosaíocht a thabhairt dóibh nó dul siar 

orthu i bhfianaise chomhthéacs áirithe a ranga nó a ndaltaí, b’fhéidir go mbeadh sé 

fóirsteanach díriú ar roinnt de na Snáithaonaid seo a leanas: 

: 

 Féinaitheantas 

 Ag déanamh cinntí 

 Fás agus athrú 

 Sábháilteacht agus cosaint 

 Mo chairde agus mo theaghlach 

 Ag forbairt saoránachta 

 

Is cóir aird ar leith a dhíriú ar: 

 An tábhacht a bhaineann le sláinteachas pearsanta agus an tslí le lámha a ní 
go smior, casachtach/sraothartach de réir na treorach chuí, agus conas agus 
cathain is cóir maisc aghaidhe a chaitheamh 

 Tacú le daltaí a mothúcháin a bhainistiú, díospóidí a réiteach agus 
éiginnteacht, mar aon le suímh nua mar thoradh ar Covid-19, ar nós bás duine 
grámhar, a láimhseáil 

 Dul siar ar an Clár Bí Sábháilte nó Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta 
(OCG)  

 Dóthain ama a thabhairt do dhaltaí chun teagmháil a dhéanamh athuair lena 
chéile, caidrimh le piaraí a (ath)bhunú.  D’fhéadfadh cluichí comhoibreacha 
agus comhtháthú gníomhaíochtaí drámaíochta ar nó rólimirt agus 
tobchumadóireacht tacú leis an bpróiseas seo.   
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 Deiseanna a chur ar fáil do leanaí chun labhairt faoi agus ciall a bhaint as a 
dtaithí. 

 

Príomhtheachtaireachtaí do theagasc agud d’fhoghlaim an OSIE i 2020/21 

Bain úsáid as taifid ar an bhfoghlaim agus as foinsí eolais eile le fáil amach cé na 

réimsí foghlama nár clúdaíodh le linn tréimhse dúnta na scoileanna agus tabhair tús 

áite dóibh siúd i dtéarma a haon 2020/21. Bí cinnte go gclúdaítear na gnéithe 

éigeantacha Bí Sábháilte agus Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) go luath 

sa bhliain. 

Déan iniúchadh ar na modheolaíochtaí a úsáidtear don OSPS i ngnáth-scoilbhliain 

agus cuir iad seo in oiriúint do bhearta fadú sóisialta  

Chun folláine a chothú agus chun deis a thabhairt do dhaltaí a smaointe agus a 

dtuairimí a roinnt, cuir a lán ama ar fáil don chaint agus don phlé i gceachtanna OSPS 

agus tapaigh deiseanna chun OSPS a chur chun cinn in ábhair eile (más cuí), mar 

shampla, teanga ó bhéal, oideachas ealaíona agus corpoideachas. 

 

B’fhéidir go gcuideodh na tacaíochtaí seo a leanas le scoileanna agus le múinteoirí ó 

thaobh OSPS agus folláine. 

Tairseach Folláine Bunleibhéal a chuir foireann Sláinte agus Folláine na SFGM le 

chéile, ar fáil ag https://www.pdst.ie/primary/healthwellbeing/distancelearning  

Tacaíocht bhreise SFGM do thuiscint mhúinteoirí ar churaclam bunscoile an OSPS 

lena n-áirítear Clár rFhoghlama nua do Mhúinteoirí  ar fáil ag 

https://www.pdst.ie/SPHE  

Is féidir le múinteoirí leas a bhaint freisin as na hábhair tacaíochta ar líne atá ar fáil ar 

Scoilnet ag https://www.scoilnet.ie/primary/theme-pages/sphe/  

Tá fáil ar churaclam agus ar threoirlínte OSPS CNCM ag:  

https://www.curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Social-Personal-and-

Health-Education-Curriculum/?lang=ga-ie 

Tá fáil ar acmhainn Busy Bodies na FSS saor in aisce ar líne. D’fhéadfadh múinteoirí 

tuismitheoirí a chur ar an eolas faoi seo agus, dá réir, thacófaí le gné an OCG den 

churaclam a sholáthar do dhaltaí. Féach:   

https://www.hse.ie/eng/services/gaeilge/cothuslainte/busybodies.pdf   

https://www.pdst.ie/primary/healthwellbeing/distancelearning
https://www.pdst.ie/SPHE
https://www.scoilnet.ie/primary/theme-pages/sphe/
https://www.curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Social-Personal-and-Health-Education-Curriculum/?lang=ga-ie
https://www.curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Social-Personal-and-Health-Education-Curriculum/?lang=ga-ie
https://www.hse.ie/eng/services/gaeilge/cothuslainte/busybodies.pdf
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Tá tacaíochtaí breise do Busy Bodies curtha ar fáil ag an SFGM 

anseo:https://www.pdst.ie/sites/default/files/PDST%20Busy%20Bodies%20Workbook

_Final.pdf  

 

 

3.6.2 Corpoideachas  

Tacaíonn an Corpoideachas le forbairt scileanna agus tréithe ar nós gluaiseacht agus 
forbairt choirp, cumarsáid, féinmheas agus muinín, agus tá gach ceann acu seo 
ríthábhachtach agus na daltaí ag filleadh ar scoil. Bhí deiseanna éagsúla ag na daltaí do 
ghluaiseachtaí agus do ghníomhaíochtaí coirp le cúpla mí anuas. De réir mar a 
thosaíonn an scoilbhliain nua, beidh tionchar dearfach ag gluaiseacht agus 
gníomhaíocht trí cheachtanna corpoideachais ar an gclár ama, mar aon le gníomhaíocht 
i rith an lae, ar fholláine na ndaltaí. 

Cuirfidh úsáid faithneog, an gá le fadú fisiceach, glanadh agus eagrú trealaimh, agus 
timpeallacht na scoile aonair na heispéiris cruth ar fhoghlaim an Chorpoideachais sa 
scoilbhliain nua.  
 

Príomhtheachtaireachtaí do theagasc agud d’fhoghlaim an Chorpoideachais 
2020/21  

Tá oideachas coirp na ndaltaí mar chuid lárnach dá bhfolláine: is cóir do a bheith mar 

ghné suntasach den chlár ama nuair a fhilltear ar scoil. 

Beim a chur ar snáitheanna ar nós Lúthchleasaíocht nó gníomhaíochtaí lasmuigh 
agus eachtraíochta ina mbíonn fócas ar leith ar na snáithaonaid rith, léim, 
caitheamh agus treodóireacht. D’fhéadfadh ‘Cluichí’ eispéiris foghlama oiriúnacha a 
sholáthar freisin.   

Eispéiris foghlama a roghnú inar féidir le daltaí bheith ag obair ina n-aonar nó i 
ngrúpaí beaga (mar shampla, ina bhfaithneoga) le híosmhéid trealaimh  

Déan gníomhaíocht agus gluaiseacht fhisiceach gan teagmháil a chur chun cinn i rith 

an lae scoile, laistigh agus lasmuigh, agus go háirithe lasmuigh, gach lá - ag amanna 

sosa, aistrithe, súgradh, ceachtanna corpoideachas, agus ar fud na réimsí curaclaim, 

spóirt agus trí chomhtháthú traschuraclaim.  

Le linn ceachtanna corpoideachais, bí cinnte go mbíonn gach dalta gafa i 

ngníomhaíochtaí aeróbacha mar aon le scileanna a fhorbairt, agus an bhéim ar 

scileanna gluaiseachta bunúsacha. 

Is féidir a lán gnéithe de na sé snáithe a theagasc, a dhaingniú agus a mheasúnú trí 

acmhainní ar líne a úsáid ar nós Gluais go Maith Gluais go Minic (SFGM) agus 

acmhainní Bratach Scoile Gníomhaí. Tógann acmhainní na SFGM do litearthacht an 

https://www.pdst.ie/sites/default/files/PDST%20Busy%20Bodies%20Workbook_Final.pdf
https://www.pdst.ie/sites/default/files/PDST%20Busy%20Bodies%20Workbook_Final.pdf
https://www.scoilnet.ie/pdst/physlit/
https://activeschoolflag.ie/index.php/resources/%20.
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chorpoideachais, Lasmuigh den Rang ar an acmhainn Gluais go Maith, Gluais go 

Minic. Cuireadh ábhair nua ar fáil gach seachtain, i nGaeilge agus i mBéarla, le linn 

tréimhse dúnta na scoileanna. Cuimsíonn an clár Lasmuigh den Rang 92 gearrthóg 

físe (46 sa dá theanga) agus 30 Pacáiste Gníomhaíochta (15 sa dá theanga), agus tá 

gach ceann acu ar fáil ag.https://www.scoilnet.ie/pdst/physlit/beyond/  

Gríosaigh daltaí go gníomhach le bheith cruthaitheach, comhoibriú le daoine eile, 

cluichí a chruthú agus a oiriúnú, fadhbanna a réiteach, cinntí a dhéanamh, páirt a 

ghlacadh i bpiarmheasúnú agus féinmheasúnú, agus machnamh a dhéanamh mar 

chuid den chlár corpoideachais pleanáilte. 

 

 

 

3.6.3 Teanga  

Tá teanga ríthábhachtach le cur ar chumas daltaí idirghníomhú agus teagmháil a bheith 
acu le daoine eile, a smaointe agus mothúcháin a chur in iúl, agus a dtaithí a roinnt. Dá 
bhrí sin, beidh fócas ar theanga fíor-ábhartha nuair a bhíonn daltaí ag filleadh ar scoil. 

Is cóir do mhúinteoirí ranga príomhshrutha agus do mhúinteoirí oideachais speisialta 
(MOS) leanúint orthu ag pleanáil i gcomhpháirt do riachtanais na ndaltaí a labhraíonn 
Béarla mar theanga bhreise (BTB) agus do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais (RSO) acu. B’fhéidir go mbeidh gá ag na daltaí seo le leibhéal tacaíochta 
níos airde fós seachas mar a bhí acu sna blianta roimhe seo mar go gcuidítear leo socrú 
ar ais ar scoil agus dul chun cinn a dhéanamh ina bhfoghlaim. 

Beidh sé chun tairbhe daltaí i nGaelscoileanna agus i scoileanna Gaeltachta a bheith ar 
ais sna suímh tumoideachais, mar d’fhéadfadh nach raibh deiseanna ag leanaí áirithe 
taithí rialta a bheith acu ar an nGaeilge ó dhún na scoileanna. Beidh an Treoir do 
Bhunscoileanna Gaeltachta: Táscairí Dea-Chleachtais don Tumoideachas úsáideach 
ina leith seo. 

 

Is cóir do gach múinteoir ranga faisnéis a bhailiú ó chomhráite agus ó ghníomhaíochtaí 
labhartha eile chun eolas agus tuiscint reatha na ndaltaí ar an nGaeilge a mheas mar 
réamhullmhú chun tacú le foghlaim teanga na ndaltaí le linn na scoilbhliana 2020/21. 

 

Key messages for implementing the PLC in 2020/21 - English 

Learning experiences that are playful, interactive and constructive will support the 

development of oral language skills. Open-ended materials can be used creatively to 

support these experiences.   

https://www.scoilnet.ie/pdst/physlit/beyond/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/govieassets/24953/a4f056a2ef0b4819986d2da0a3090c4a.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/govieassets/24953/a4f056a2ef0b4819986d2da0a3090c4a.pdf
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Rich conversations between pupils, their peers and their teacher should be carefully 

planned and facilitated to promote the use of high-quality language. For the purpose 

of integration, the topic for conversations to promote the use of high-quality language 

can be drawn from other areas or subjects such as SPHE, History or Geography. This 

would help to encourage connections across the curriculum. 

Exploiting multiple opportunities to use language fluently, creatively and expressively 

by frequently reciting from memory a wide range of high-quality poems, rhymes and 

descriptive passages and by singing songs will be beneficial for reviving and 

supporting fluency and creativity in language, and can also support integration with 

other curricular areas. 

Increased focus on explicit language teaching across all curricular areas is advised 

over the coming school year. 

Access to ample reading materials (real books, magazines, comics, journals, online 

and digital materials) in a range of genres (fictional and non-fictional) which are well 

matched to pupils’ reading ability will support their enjoyment of reading.  It will be 

important that pupils can choose and engage with texts of interest to them in both 

languages. 

Early writing skills, handwriting skills and functional and creative writing skills should 

be taught in a balanced way over the new school year. Writing presents a range of 

opportunities for integration across a wide range of curricular areas, and pupils can 

engage in a variety of tasks such as project work (researching and presenting), 

recording observations over time, maintaining a diary, emailing, script writing and 

surveys on family topics. 

 

Moltaí maidir le cur i bhfeidhm Curaclaim Teanga na Bunscoile - Gaeilge  

Moltar deiseanna a chruthú do dhaltaí  an Ghaeilge a chloisteáil chomh minic agus is 

féidir chun dul i dtaithí ar an nGaeilge arís, taobh amuigh den cheacht Ghaeilge 

chomh maith. Moltar do mhúinteoirí teicneolaíocht a úsáid chun deiseanna éisteachta 

a chruthú; tá neart cláracha do pháistí ag gach aois leibhéal ar TG4 agus Cúla 4. 

Beidh an Ghaeilge ó bhéal an-tábhachtach agus ba chóir go leor deiseanna a chruthú 

do dhaltaí chun í  a úsáid agus a chleachtadh go spraíúil agus go taitneamhach. Is 

féidir réimse leathan de rannta, dánta agus amhráin a mhúineadh agus a aithris/ a 

chanadh go rialta i ngach rang. Cabhróidh sé seo le foclóir a fhorbairt agus líofacht a 

chothú sa teanga. Is féidir na rannta, dánta agus na hamhráin a chleachtadh mar 
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ghníomhaíochtaí aistrithe i rith an lae, roimh na sosanna agus roimh am dul abhaile. 

Tá smaointe eile agus acmhainní oiriúnacha ar fáil ar www.pdst.ie agus ar 

www.cogg.ie 

Moltar deiseanna a chruthú le haghaidh úsáid neamhfhoirmiúl na Gaeilge chun frásaí 

agus an teanga a úsáid chomh minic agus is féidir i rith an lá scoile agus chun dul i 

dtaithí ar an dteanga arís. Is féidir iad a mhúineadh agus a chleachtadh sa seomra 

ranga ar dtús. D’fheadfaí iad a chur ar taispeáint in áiteanna ar leith sa seomra ranga 

nó timpeall na scoile mar thaca do dhaltaí agus múinteoirí agus chun iad a chur i 

gcuimhne do na daltaí arís.  

D’fhéadfaí obair bheirte a leathnú amach agus na cuir chuigí spraíúla agus 

tarraingteacha atá molta i gCuraclam Teanga na Bunscoile 2019 a úsáid chun an 

fhoghlaim nua a dhaingniú. Is fiú drámaíocht agus ról-imirt a úsáid sa cheacht 

Ghaeilge chomh minic agus is féidir agus arís, éascaíonn an teicneolaíocht é seo ar 

bhealach samhlaíoch. 

 

Craolfar Cúla4 ar Scoil ar TG4 ag 10 a.m. ó Luan go Déardaoin, ag tosú ar 31 Lúnasa 

2020 agus ag leanúint go mí na Nollag 2020. Beidh na cláracha ar fáil mar Breith Suas 

ar Seinnteoir TG4r chomh maith  (TG4.ie) Beidh téama ar leith ag sníomh tríd an 

tseachtain agus foilseofar téama na seachtaine ar leathanach Facebook Cúla4 coicís 

chun cinn. Féachfar le spriocanna oideachasúla a chuir i gcrích ar bhealach siamsúil 

agus comhtháite le linn gach clár. Féachfar freisin le saibhreas nádúrtha ó chanúintí 

éagsúla a bheith fite fuaite tríd an gclár. D’fhéadfaí gnéithe mar seo a úsáid chun tacú le 

daltaí a bheidh ag foghlaim sa bhaile nó mar áis fhíuntach sa seomra ranga/ 

Mar chuid den chlár, beidh na hábhair lárnacha Curaclaim á múineadh idir Ghaeilge, 

Matamatic, Stair agus Tíreolaíocht, ach beidh béim freisin ar an gcruthaitheacht, ábhair 

STEAM, na healaíona, an timpeallacht, agus ar chúrsaí sláinte agus folláine. 

 Mar aon leis na cláracha ar fad a bheith ar fáil ar Seinnteoir TG4, beidh físeáin de na 

ceachtanna aonaracha ar fáil freisin ar leathanach YouTube Cúla4, faoi sheinnliosta 

Cúla 4 ar Scoil mar áis bhreise do mhúinteoirí chun leas a bhaint astu le saibhriú a 

dhéanamh ar ábhar an cheachta laistigh den 

rang  https://www.youtube.com/c/Cula4/playlists 

 

Acmhainní teanga agus litearthachta  

http://www.pdst.ie/
http://www.cogg.ie/
https://www.youtube.com/c/Cula4/playlists
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Soláthraíonn na hUirlisí Úsáide Teanga tacaíocht phraiticiúil chun eispéiris shaibhir 

foghlama teanga a ullmhú do pháistí. Cuimsíonn na huirlisí úsáide: Samplaí d’Fhoghlaim 

Teanga na bPáistí, Contanaim Dul chun Cinn agus Ábhar Tacaíochta do Mhúinteoirí. Is 

féidir é a rochtain ag:  

https://curriculumonline.ie/getmedia/c81ff35c-04d4-4b61-8c1e-e2ce28629577/PLC-
Support-Materials_All-Strands-GAE-Final.pdf?ext=.pdf  

 

  

The Primary Language Toolkit provides practical support in preparing for rich language 

learning experiences for children. The toolkit includes: Examples of Children’s Language 

Learning, Progression Continua and Support Materials for Teachers. You can access the 

toolkit at:  

https://curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Primary-Language/Primary-
Language-Toolkit/?lang=en-ie 

 

Tá raon leathan acmhainní curtha ar fáil ag an SFGM agus é mar chuspóir acu leanúint le 

forbairt na litearthachta sa bhaile; tá fáil orthu seo ag: 

https://www.pdst.ie/primary/literacy/literacyathome 

 
 

 

3.6.4 Matamaitic 

I bhfianaise na tréimhse ama a chaith na daltaí lasmuigh den scoil agus an tionchar a 
d’fhéadfadh a bheith aige seo ar a bhfoghlaim sa mhatamaitic, beidh sé tabhachtach 
béim a bheith ar chaint agus ar phlé le cur ar chumas daltaí tuairisciú ar a bhfoghlaim, a 
dtuiscint ar choincheapa áirithe a chur in iúl agus easpa tuisceana a léiriú. Moltar úsáid 
a bhaint as raon modhanna measúnaithe chun leibhéal tuisceana daltaí aonair ar 
phríomhchoincheapa agus scileanna matamaitice a aithint go cruinn. Ba chóir do 
phleanáil an mhúinteora do theagasc agus d’fhoghlaim na matamaitice éagsúlacht 
leathan a léiriú ar an áit ar dócha go bhfuil daltaí i bhfoghlaim na matamaitice agus is 
cóir cláir mhatamaitic a dhearadh lena dheimhniú go mbíonn dul chun cinn á dhéanamh 
ag gach dalta ar luas cuí. Beidh sé tábhachtach dul siar ar thopaicí agus ar choincheapa 
a clúdaíodh i dtimpeallacht na cianfhoghlama le linn tréimhse dúnta na scoileanna agus 
foghlaim na ndaltaí sa mhatamaitice ón rang roimhré a threisiú agus a dhaingniú. 
Caithfear tosaíocht a thabhairt d’ábhair nár clúdaíodh sa scoilbhliain seo caite. 

 

https://curriculumonline.ie/getmedia/c81ff35c-04d4-4b61-8c1e-e2ce28629577/PLC-Support-Materials_All-Strands-GAE-Final.pdf?ext=.pdf
https://curriculumonline.ie/getmedia/c81ff35c-04d4-4b61-8c1e-e2ce28629577/PLC-Support-Materials_All-Strands-GAE-Final.pdf?ext=.pdf
https://curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Primary-Language/Primary-Language-Toolkit/?lang=en-ie
https://curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Primary-Language/Primary-Language-Toolkit/?lang=en-ie
https://www.pdst.ie/primary/literacy/literacyathome


Ag Filleadh ar an Scoil – Treoir Curaclaim do Cheannairí agus do Mhúinteoirí Bunscoile 

—— 

24 

 

 

Príomhtheachtaireachtaí do theagasc agud d’fhoghlaim na Matamaitice in 
2020/21 

Is cóir caint agus plé a úsaid ar bhealach a chuireann ar chumas daltaí cur síos a 

dhéanamh ar a bhfoghlaim, a dtuiscint ar choincheapanna agus ar thopaicí 

matamaitice a chur in iúl  

Cé go bhféadfadh srian breise a bheith ar úsáid ionramhálacha fisiciúla mar thoradh 
ar riachtanais sláinte agus sábháilteachta agus sláinteachas, d’fhéadfaí leaganacha 
eile de na hacmhainní lena n-áirítear cláir nodaireachta, céad-chearnóga, gearrthóga 
Dienes agus ionramhálacha fíorúla a úsáid chun tacú le tuiscint mhatamaiticiúil leanaí 
i rith na scoilbhliana 2020 / 21. 

Cé go bhfuil nasc idir Uimhreas agus gach snáithe den churaclam bunscoile agus go 

dtacaíonn eolas uimhris le gnóthachtáil ar fud na snáitheanna, moltar cothromaíocht 

chuí a bheith i measc na snáitheanna uile 

Is féidir le scoileanna láithreán gréasáin an SFGM a rochtain do thuairimí ar dhul chun 

cinn i bhfoghlaim na Matamaitice (lámhleabhair mhatamaitice, tuiscint ar uimhreas, 

réiteach fadhbanna srl.) Tá fáil freisin ar láithreán gréasáin na CNCM ar threoir 

úsáideach maidir le forbairt scileanna na Matamaitice.  

https://www.curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Mathematics/  

D’fhéadfaí gach athdhéanamh agus foghlaim nua sa Mhatamaitic a cheangal leis an 

bhfíorshaol sa bhaile agus le garthimpeallacht an linbh.  

Tá an SFGM tar éis roinnt acmhainní Matamaitice /STEM a fhorbairt atá oiriúnach don 

fhoghlaim sa bhaile; tá fáil orthu seo ag: https://pdst.ie/PrimarySTEM 

 

3.6.5 Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta (OSIE) [Stair, Tíreolaíocht, 

Eolaíocht] 

Chun an t-am a bhainistiú go ciallmhar, baineann múinteoirí úsáid as cur chuige téamúil, 

comhtháite agus traschuraclaim i leith an teagaisc agus na foghlama a thugann deis 

freastal ar réimsí tosaíochta foghlama ach soláthar á dhéanamh ag an am céanna ar 

churaclam leathan agus cothrom. Tacaítear le hullmhúchán don teagasc agus don 

fhoghlaim le staidéir áitiúla trí phríomhábhar a roghnú ón Stair, ón Tíreolaíocht nó ón 

Eolaíocht agus ansin an cur chuige téama-bhunaithe seo a rothlú i measc na dtrí ábhar 

OSIE chun fairsinge agus doimhneacht a dheimhniú. Tacaíonn an cur chuige 

comhtháite seo le heispéiris foghlama éagsúla agus déantar cuspóirí ábhar an 

churaclaim i snáitheanna agus i snáithaonaid a nacadh laistigh den OSIE. Mar shampla, 

d’fhéadfadh leanaí páirt a ghlacadh in iniúchtaí áitiúla trí úsáid a bhaint as rianta, 

https://www.curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Mathematics/
https://pdst.ie/PrimarySTEM
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meascán gníomhaíochtaí ar nós plé, obair thionscadail, obair ealaíne, agus úsáid na 

dteicneolaíochtaí digiteacha.  

 

3.6.6 Oideachas Ealaíon [Na hAmharcealaíona, Ceol, Drámaíocht] 

Ar athoscailt scoileanna i mí Mheán Fómhair ba chóir úsáid eispéiris foghlama 

chomhtháite a chlúdaíonn oideachas sna healaíona a chur san áireamh. D’fhéadfadh na 

healaíona deiseanna fiúntacha a chruthú chun réimsí follaíne a fhiosrú. Cuideoidh sé 

freisin deiseanna a aithint chun saineolas, saintuiscint agus sainscileanna leanaí sa 

Cheol, sna hAmharcealaíona agus sa Drámaíocht a fhorbairt. 

 

Sa cheol, agus daltaí ag déanamh dul chun cinn in bhfoghlaim, d’fhéadfadh 

cumadóireacht agus píosaí ceoil a thaifeadadh go haonar nó mar ghrúpa, mar shampla, 

i bhfaithneoga, tacú le daltaí agus iad ag freagairt dá dtaithí le linn COVID-19. 

 

Cruthaíonn an líníocht deiseanna sa scoil agus sa bhaile don comhtháthú leis an 

bhfoghlaim i réimsí curaclaim eile. Ina theannta sin, soláthraíonn an snáithaonad ag 

breathnú agus ag freagairt deiseanna chun saothar ealaíontóirí a iniúchadh sa seomra 

ranga. 

 

Sa drámaíocht, is féidir le leanaí páirt a ghlacadh, laistigh dá bhfaithneog, sa 

chomhoibriú agus sa chumarsáid i ndéanamh drámaíochta, ag feabhsú na 

hidirghníomhaíochta i ngrúpaí beaga mar aon le deiseanna spontáineachta a sholáthar. 

Agus comhtháthú na drámaíochta á mheas, tugann snáitheanna Teanga ó Bhéal/ Oral 

Language i gCuraclam Teanga Bunscoile deiseanna chun an gaol idir scéal, téama 

agus eispéireas saoil a iniúchadh, agus drámaíocht a iniúchadh agus a dhéanamh. 

 

Is féidir le freagraí ealaíne ar théacsanna a chuirtear i láthair i gceachtanna teanga bonn 

láidir a chruthú chun topaicí a léirsmaoineamh, a chumarsáid agus a iniúchadh. 
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4. Comhairle agus tacaíocht bhreise do 
scoileanna agus do mhúinteoirí 

 

4.1.1 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 dhaltaí 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.  

 

4.2 Ag tacú le daltaí atá “i mbaol an-ard” maidir le COVID-19  

D’fhéadfadh nach mbeidh sé fóirsteanach do roinnt daltaí 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 daltaí cláraithe atá an fhreagracht 

fhoriomlán a dheimhniú go bhfaigheann daltaí 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 ndaltaí sin lena bhfoghlaim 

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

Cuirfear tacaíochtaí breise ar fáil do na daltaí seo ó acmhainní foirne na scoile. B’fhéidir 

go bhfeadfaí tacaíocht a fháil ó mhúinteoirí a shíltear atá in ‘ard-bhaol’ agus atá ar fáil le 

hobair ón mbaile. Beidh discréid ag scoileanna na hacmhainní tacaíochta atá acu a 

bhainistiú agus a athdháileadh chun freastal ar an mbealach is fearr ar riachtanais 

foghlama na ndaltaí, lena n-áirítear daltaí atá ‘i mbaol an-ard’ ó COVID-19. 

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

 Teagmháil a dhéanamh leis an múinteoir ranga ábhartha agus leis an Múinteoir 

Oideachas Speisialta (MOS) más cuí maidir le hábhar curaclaim agus obair 

ranga  

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

an múinteoir ranga mar aon le hacmhainní eile ón dtaobh amuigh ar nós Scoilnet 

 Tacaíocht aonair a chur ar fáil don dalta dá f(h)oghlaim; d’fhéadfadh go gclúdódh 

sé seo plean tacaíochta aonair do dhalta i gcomhpháirt leis an múinteoir ranga 

agus, más cuí, an MOS 

 Neamhspleáchas, spreagadh, gníomhaireacht agus folláine an dalta a mhéadú  

 Tacú le cumas an dalta a bheith ina f(h)oghlaimeoir féintreoraithe 

 Tacú le cumas digiteach an dalta a fhorbairt más gá  
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 Leas a bhaint as an ardán cumarsáide/foghlama a úsáideann scoil an dalta chun 

teagmháil leanúnach a dheimhniú idir an dalta agus a scoil agus le roinnt 

rannpháirtíochta lena múinteoir ranga agus lena chomhscoláirí. 

 

4.3 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.gov.ie/ga/bailiuchan/71c181-none/  

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

Aibreán2020 

Treoir do Leanúnachas Scolaíochta: Ag Tacú le Daltaí ata i mBaol Míbhuntáiste 

Oideachasúil – do Bhunscoileanna 22 Aibreán 2020 

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

Oideachais – do Bhunscoileanna 22 Aibreán 2020 

Treoir do Leanúnachas Scolaíochta do Bhunscoileanna 28 Bealtaine 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 daltaí le linn 

an ama seo. Rinne formhór na scoileanna socruithe chun teagmháil a dhéanamh le 

daltaí agus le tuismitheoirí, ag léiriú nuálaíocht agus cumas 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 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 

https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/71c181-none/
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/71c181-none/
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/71c181-none/
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forbairt cuir chuige ar líne don chianfhoghlaim agus don fhoghlaim chumaisc a éascú ar 

eagla go mbíonn ga lena leithéid. 

I gcúinsí ina mbíonn fáil ar chomhairle sláinte phoiblí na FSS, 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 linn 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 daltaí ina 

bhfoghlaim  

 Gníomhaíochtaí ceachta a fhorbairt a bheidh le déanamh sa bhaile  

 Teagmháil a dhéanamh go rialta le tuismitheoirí chun tacaíocht agus aiseolas a 

thairiscint,  

 Córas a chur i bhfeidhm le bheith i dteagmháil go rialta leis an daltaí  

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

don rannpháirtíocht go leanúnach le daltaí agus leis an bhfoghlaim.  

 

4.4 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 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. 

 

Cuireann an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) tacaíocht ar 

fáil do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile trí dheiseanna foghlama gairmiúla a 

thairiscint i raon réimsí oideolaíochta, curaclaim agus ceannaireachta agus mar 

fhreagairt ar thosaíochtaí náisiúnta a chinneann an Rialtas. 

 

Soláthraíonn an Lárionad Ceannaireachta Scoile (LCS), socrú comhpháirtíochta idir 

an Roinn, Líonra Príomhoidí Bunscoile na hÉireann agus Cumann Náisiúnta Príomhoidí 

agus Príomhoidí Tánaisteacha, contanam san fhorbairt gairmiúil do cheannairí scoile le 
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fócas ar dtús ar chóitseáil, meantóireacht agus clár iarchéime do cheannairí scoile 

ionchasacha. 

 

Tacaíonn an Clár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí (CNIM) le múinteoirí 

nuacháilithe (MNC), bunscoile agus iar-bhunscoile, a ionduchtú isteach i ngairm na 

múinteoireachta in Éirinn. 

 

Tá 21 Ionad Oideachais lánaimseartha agus 9 nIonad Oideachais páirtaimseartha 

lonnaithe ar fud na tíre. Is comhpháirtithe riachtanacha iad líonra na n-ionad oideachais 

don soláthar ar FGL agus éascaíonn siad seachadadh clár náisiúnta d’fhorbairt 

ghairmiúil múinteoirí ag an leibhéal áitiúil. Bíonn ról suntasach ag na hionaid freisin 

maidir le freagairt do na riachtanais áitiúla a bhíonn ag scoileanna agus ag foirne scoile. 

 

 

4.4.1 Prionsabail atá mar bhonn leis an tslí ina leanfaidh Seirbhísí Tacaíochta TES 
ag tacú le scoileanna 

 An gá am teagmhála dalta is múinteoir a chosaint agus an cur isteach ar am 
scoile a íoslaghdú  

 An gá treoirlínte agus comhairle sláinte poiblí a áireamh nuair a bhíonn aon 
soláthar FGL duine le duine á bhreithniú  

 An gá le teachtaireachtaí soiléire comhsheasmhacha don chóras scoile ar fud 
seirbhísí atá maoinithe ag an RO 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 

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

 

4.4.2 FGL do chuir chuige digiteacha chun tacú leis an gcuraclam  

Leanann an SFGM, LCS agus CNIM 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 sraith tacaíochtaí forbartha ag foireann 
na SFGM do Theicneolaíochtaí Digiteacha chun tacú le teagasc, foghlaim agus 
measúnú.  
 
Cuireann sé seo leis na tacaíochtaí FGL a chuireann an SFGM ar fáil agus na seirbhísí 
tacaíochtaí eile le linn tréimhse dhúnta na scoileanna, lena n-áirítear: 
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 Leathanach Cianfhoghlama do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile a 
chuimsíonn raon leathan acmhainní, cúrsaí, ranganna teagaisc ardáin agus 
físeáin dea-chleachtais chun tacú le teagasc, foghlaim agus measúnú; ar fáil ag: 
www.pdst.ie/distancelearning   

 Soláthar FGL go díreach trí chláir bheo ar líne, seimineáir ghréasáin agus 
tacaíocht scoile aonair 

 Tacaíocht shonrach do cheannairí scoile lena n-áirítear príomhoidí a ceapadh le 
déanaí trí chláir cheannaireachta Misneach agus Forbairt na SFGM agus trí 
ghrúpaí tacaíochta éascaithe Meitheal agus Líonraí, mar aon le cláir CSL  

 Beartáin acmhainní atá ar fáil chun tacú le ceannairí scoile le linn dúnadh 

scoileanna, ar fáil ag: https://www.pdst.ie/primary/leadership/leadingcontinuity 

https://www.pdst.ie/postprimary/leadership   

 Conairí foghlama i ngach ábhar bunscoile chun freastal ar mhúinteoirí nuair a 

bhíonn ceachtanna agus teagasc cianda á ullmhú acu ar fáil ag: www.Scoilnet.ie   

 Forbraíodh agus méadaíodh tacaíochtaí Webwise d’úsáid shábháilte agus 

eiticiúil na dteicneolaíochtaí de réir na timpeallachta atá ag athrú 

 Rinne an SFGM, i gcomhpháirt leis an gComhairle Múinteoireachta, seimineáir 

ghréasáin bheo a chraoladh mar chuid den tsraith Learning4All ina bpléitear le 

raon réimsí ceannaireachta, teagaisc, foghlama agus measúnaithe. Féach 

https://pdst.ie/learningforallwebinars 

 Tá fáil ar liosta cuimsitheach acmhainní don teagasc trí mheán na Gaeilge ar 

láithreán gréasáin COGG ag www.cogg.ie   

  Is cuid thábhachtach í an fhoghlaim chumaisc chun foghlaim do dhaltaí a fheabhsú, 

eispéiris foghlama duine le duine sa seomra ranga a chomhtháthú le heispéiris 

foghlama ar líne. Ní bheidh sé seo i gceist ach nuair nach mbíonn an rang iomlán ar 

scoil an t-am ar fad. Bíonn pleanáil chúramach agus machnamh oideolaíoch 

riachtanach don fhoghlaim chumaisc lena chinntiú go ndéanann na timpeallachtaí 

foghlama duine le duine agus ar líne an fhoghlaim a bharrfheabhsú. Éascóidh an 

soláthar curaclaim tríd an gcur chuige oideolaíoch seo an tacaíocht do gach 

foghlaimeoir fiú más i gcomhthéacs na cianfhoghlama a tharlaíonn sé. Tá acmhainní 

don fhoghlaim chumaisc forbartha ag an SFGM agus iad ar fáil ag:  

https://www.pdst.ie/DistanceLearning/DigTech/BlendedLearning 

 

4.4.3 Tosaíochtaí don soláthar ar FGL eile do  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 ábhar a thagann chun cinn go 

http://www.pdst.ie/distancelearning
https://www.pdst.ie/primary/leadership/leadingcontinuity
https://www.pdst.ie/postprimary/leadership
http://www.scoilnet.ie/
https://pdst.ie/learningforallwebinars
http://www.cogg.ie/
https://www.pdst.ie/DistanceLearning/DigTech/BlendedLearning
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bliantúil i scoileanna. Glactar leis go leanfaidh an tacaíocht a bheidh de dhíth ar 
scoileanna i réimsí tosaíochta ar nós: 

 Sláinte agus Folláine lena n-áirítear Cosaint Leanaí  

 Ceannaireacht  

 DEIS/Míbhuntáiste 

 Teicneolaíochtaí Digiteacha 
o Inniúlacht theicniúil an mhúinteora 
o Teicneolaíochtaí Digiteacha a úsáid chun teagasc, foghlaim agus 

measúnú a fheabhsú  
o Ceannasaíocht 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 poiblí. 

Déanfaidh na Seirbhísí Tacaíochta um Oideachas Múinteoirí, SFGM san áireamh, 

teagmháil le scoileanna faoin gcóras iarratais do sheirbhísí tacaíochta scoile aonair sa 

bhliain seo chugainn. 

 

4.5 An Chigireacht 

Tacóidh an Chigireacht le scoileanna agus leis an gcóras oideachais 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 daltaí 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 daltaí 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 poiblí. 
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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 b’fhéidir go gclúdófar, 

sna téamaí féideartha do dhíospóireachtaí, 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. 
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5. Forbairt agus athchóiriú curaclaim a chur 
ar sos 

 

5.1 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 daltaí a bheith 

ag dul i dtaithí ar an scoil arís agus curaclam a sholáthar a oireann dá riachtanais ag an 

am seo, tá sé beartaithe leasuithe curaclaim agus forbairt ghairmiúil leanúnach 

gaolmhar (FGL) a chur ar sos. 

 

5.2 An Creat Curaclaim Bunscoile 

Tá Creat Curaclaim Bunscoile (CCB) nua á fhorbairt agus tá sé faoi réir 
comhairliúcháin phoiblí faoi láthair. Bhí sé i gceist go dtiocfadh deireadh leis an tréimhse 
chomhairliúcháin ar an dhréacht chreat an Churaclaim Bunscoile i mí Dheireadh 
Fómhair 2020. Tá an rannpháirtíocht le múinteoirí, ceannairí scoile, tuismitheoirí agus 
páirtithe leasmhara go lárnach sa chomhairliúchán seo. Mar thoradh ar thionchar 
COVID agus dúnadh scoileanna, tá síneadh curtha le tréimhse an chomhairliúcháin ar 
an dréacht chreat go mí na Nollag 2020 chun tuilleadh rannpháirtíochta a éascú. Nuair a 
bhíonn an comhairliúchán thart, déanfar an Creat a chóiriú, a chríochnú agus a 
fhaomhadh don fhoilsiú sa samhradh 2021. 
 
Déanfar na sonraíochtaí/curaclaim aonair, lasmuigh de Churaclam Matamaitice na 
Bunscoile, a fhorbairt ansin agus táthar ag súil go mbeidh siad críochnaithe faoi 2025. 
Idir an dá linn, tá an Roinn agus a seirbhísí tacaíochta ag machnamh ar an gclár FGL a 
mbeidh gá leis sna blianta beaga amach romhainn chun tacú le feidhmiú an Churaclaim 
Bunscoile nua. Tá eolas breise faoi dhréacht chreat an Churaclaim Bhunscoile ar fáil ag: 
https://ncca.ie/en/primary/primary-developments/consultation-on-the-draft-primary-
curriculum-framework   
 

5.3 Curaclam Matamaitice na Bunscoile 

Leanann an obair maidir le Curaclam Matamaitice na Bunscoile a fhorbairt agus, cé go 
bhfuil an-dul chun cinn déanta tá sé beartaithe, i ngeall ar thionchar Covid-19,  an 
comhairliúchán poiblí a chur siar go fómhar na bliana  2021.  Táthar ag súil go mbeidh 
an dréacht churaclam ullamh le foilsiú faoi lár-2022 agus go dtosóidh forbairt ghairmiúil 
chun tacú leis an bhfeidhmiú ina dhiaidh sin.  

https://ncca.ie/en/primary/primary-developments/consultation-on-the-draft-primary-curriculum-framework
https://ncca.ie/en/primary/primary-developments/consultation-on-the-draft-primary-curriculum-framework
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5.4 Curaclam Teanga na Bunscoile/Primary Language Curriculum 

Foilsíodh Curaclam Teanga na Bunscoile Primary Languages Curriculum/ (CTB/PLC) 
do naíonáin shóisearacha go rang a sé i 2019. Is é seo an chéad churaclam 
lánfhorbartha a tugadh isteach ó Churaclam na Bunscoile i 1999.  Tá múinteoirí ag 
freagairt don dúshlán a bhaineann le hullmhú chun dhá stíl curaclaim a theagasc, 
Curaclam Bunscoile atá bunaithe ar chuspóirí ábhair (1999) agus CTB / PLC bunaithe 
ar thorthaí foghlama (2019). Is fiú a thabhairt faoi deara freisin gur torthaí foghlama a 
bheidh i gceist le forbairtí curaclaim na bunscoile amach anseo. Eiseofar treoir chun 
tacú le múinteoirí agus ceannairí scoile i ngach comhthéacs scoile, trí chur síos a 
dhéanamh ar thuiscint athnuaite ar ‘ullmhúchán don teagasc agus don fhoghlaim’ don 
Churaclam Bunscoile (1999) agus don CTB / PLC (2019) araon go luath i mí na 
Samhna 2020.    
 
Sa scoilbhliain 2019/20, cuireadh tús le clár cuimsitheach tacaíochta chun an CTB/PLC 
a chur i bhfeidhm lena n-áirítear seimineár don fhoireann iomlán do gach scoil agus dhá 
sheimineár gréasáin a tharla i mí Eanáir 2020 (seimineár gréasáin 1 CTB) agus i mí 
Bealtaine 2020 (seimineár gréasáin 2 CTB) faoi seach. Thosaigh tacaíocht leanúnach 
don chéad chohórt scoileanna ach ní fhéadfaí leanúint leis nuair a dhún na scoileanna. 
Mar aon leis sin, ní raibh deis ag a lán scoileanna páirt a ghlacadh i seimineár gréasáin 
2. 
 
I bhfianaise dhúnadh na scoileanna agus an obair a bheidh i gceist chun daltaí a bheith 
gafa athuair, ní dhúnfar aon scoileanna i dTéarma 1 den scoilbhliain 2020/21. Seo a 
leanas an clár tacaíochta atá ar fáil do scoileanna chun stíl nua an churaclaim a leabú: 
 
 
An scoilbhliain 2020/21  

 Dúnadh na scoile ar feadh trí leathlae ar a mhéad don chéad chohórt 
scoileanna atá páirteach sa tsamhail tacaíochta leanúnach ionscoile thar 
Théarmaí 2 agus 3, .i. tosóidh an tréimhse trí bliana den tacaíocht leanúnach 
athuair i mí Eanáir 2021 don chéad chohórt scoileanna 

 Dúnadh leathlae in aghaidh gach seimineár gréasáin do gach scoil chun 
rannpháirtíocht na foirne uile a éascú le seimineár gréasáin i dTéarma 2 agus 
seimineár gréasáin i dTéarma 3 .i. dúnadh leathlae amháin in aghaidh gach 
seimineár gréasáin (faoi stiúir na scoileanna féin). Nod: Tá Seimineáir Ghréasáin 
1 agus 2 ar fáil ar láithreán gréasáin na SFGM. 
 

An scoilbhliain 2021/22  

 Dúnadh na scoile ar feadh trí leathlae ar a mhéad don dara cohórt scoileanna 
atá páirteach sa tsamhail tacaíochta leanúnach inscoile thar na scoilbhliana 

 Dúnadh leathlae in aghaidh gach seimineár gréasáin do gach scoil chun 
rannpháirtíocht na foirne uile a éascú do gach seimineár gréasáin (uasmhéid trí 
sheimineár gréasáin) de réir mar a thagann siad ar fáil (na seimineáir ghréasáin 
faoi stiúir na scoileanna féin)  
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An scoilbhliain 2022/23  

 Dúnadh na scoile ar feadh trí leathlae ar a mhéad don chohórt deiridh 
scoileanna atá páirteach sa tsamhail tacaíochta leanúnach inscoile thar na 
scoilbhliana 

 Dúnadh leathlae in aghaidh gach seimineár gréasáin do gach scoil chun 
rannpháirtíocht na foirne uile a éascú do gach seimineár gréasáin (uasmhéid trí 
sheimineár gréasáin) de réir mar a thagann siad ar fáil (na seimineáir ghréasáin 
faoi stiúir na scoileanna féin)  

Beidh saoirse ag scoileanna a ndúnadh scoileanna a phleanáil de réir mar a oireann dá 

riachtanais agus dá gcomhthéacs féin. Mar shampla, is féidir le scoileanna dúnadh 

leathlae do sheimineár gréasáin (faoi stiúir na scoileanna féin) a chur le chéile le dúnadh 

leathlae do thacaíocht leanúnach, agus dúnfar an scoil dá réir don lá iomlán. Ní féidir, 

áfach, dhá sheimineár gréasáin a chur le chéile in aon lá amháin mar is de réir a chéile 

a chuirtear na seimineáir ghréasáin ar fáil, iad ag freagairt do na riachtanais forbartha 

gairmiúla a bhíonn ag teacht chun cinn.      

5.5. Polasaithe/Straitéisí eile 

Tá obair fhorbartha ar bun faoi láthair ag an CNCM, ar iarratas ón Roinn, agus mar 
thoradh air seo beidh fáil, amach anseo, ar chodanna curaclaim nua ar fud leibhéil na 
bunscoile agus na hiar-bhunscoile. Tarlóidh an obair fhorbartha seo laistigh den CNCM. 
Clúdaíonn sé seo obair ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) agus ar 
stair agus cultúr an Lucht Siúil.  

Téann an Stráitéis ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe in éag ag deireadh 

2020. Tá sé beartaithe straitéis nua a fhorbairt go 2030 ag ailíniú le Spriocanna 

Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe agus leis an bPlean Gníomhaíochta 

Aeráide. Cuirfear an próiseas comhairliúcháin ar an straitéis siar go dtí Téarma 2 den 

scoilbhliain 2020/21 mar gheall ar COVID.   

Rachaidh an Straitéis Litearthacht agus Uimhearthacht in éag ag deireadh na bliana 
2020. Ní thosóidh comhairliúchán ar straitéis nua roimh Téarma 3 den scoilbhliain 
2020/021.   
 

Chuaigh an Plean Feidhme Oideachais STEM in éag ag deireadh na bliana 2019.  Tá 
sé beartaithe an comhairliúchán ar phlean nua a chur siar go dtí Téarma 2 den 
scoilbhliain 2020/21.    
 

Is í 2020/21 an dara bliain roimh dheireadh na Scéime Aitheantais Scoileanna 
Gaeltachta atá leagtha amach san Polasaí ar Oideachas Gaeltachta 2017-2022. 
Leanfaidh bunscoileanna atá páirteach ag obair i dtreo aitheantas a fháil mar scoil 
Ghaeltachta.  

 

CRÍOCH 


