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    AN CHIGIREACHT 
Meastóireacht Scoile-Uile 

Bainistíocht, Ceannaireacht agus Foghlaim 
 
Rinneadh meastóireacht scoile-uile ar bhainistíocht, cheannaireacht agus fhoghlaim i mí 
Feabhra 2016 i nGael-Choláiste Chill Dara. Déantar cur síos sa tuairisc seo ar thátail na 
meastóireachta agus ar mholtaí a tugadh ar mhaithe le feabhsú na scoile. I rith na 
meastóireachta, bhuail an fhoireann chigireachta le bord bainistíochta na scoile, leis an 
bhfoireann bhainistíochta in-scoile agus le grúpaí múinteoirí, tuismitheoirí agus scoláirí. 
Chomh maith leis seo, bhreathnaigh na cigirí ar raon de cháipéisíocht scoile agus ar na 
freagraí a tugadh i gceistneoirí agus scrúdaigh siad sonraí eile maidir le feidhmiú na scoile. 
Mar chuid den mheastóireacht, rinneadh cigireacht ar raon de cheachtanna in ábhair 
éagsúla. Tugadh deis do bhord bainistíochta na scoile ar a thuairim a léiriú ar thorthaí agus 
ar mholtaí na tuairisce; ba rogha leis an mbord glacadh leis an tuairisc gan freagra a 
thabhairt. 
 
 
Réamhrá 
Scoil chomhoideachais is ea Gael-Choláiste Chill Dara a fheidhmíonn faoi iontaobhas 
Fhoras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge Teoranta. Bunaíodh an scoil in 2003 mar 
thoradh ar obair bhrúghrúpa tuismitheoirí a d’éiligh soláthar iar-bhunoideachais trí mheán 
na Gaeilge. In 2010 a lonnaíodh an scoil ar an suíomh reatha. Tá éiteas na scoile bunaithe 
ar mheas ar an duine, oideachas d’ardcháilíocht, agus bláthú an scoláire. Tá rollachán na 
scoile ag méadú go leanúnach agus 289 scoláire anois ar an rolla. Tagann na scoláirí ó raon 
leathan de chúlraí socheacnamaíocha agus sochtheangeolaíocha. Tá abhantrach fhairsing ag 
an scoil agus í ag freastal go príomha ar scoláirí ó ghaelscoileanna i gcontae Chill Dara, i 
bPort Laoise, Baile Coimín agus Ráth Cúil. Soláthraíonn an scoil cláir an Teastais 
Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta (bunaithe) agus tá an Idirbhliain éigeantach. 
 

ACHOIMRE AR THÁTAIL AGUS MOLTAÍ D’FHORBAIRT BHREISE  
 
Príomhchinntí 

• Bhí atmaisféar an-dearfach sa scoil agus meas bhaill phobal na scoile ar a chéile go 
soiléir in idirghníomhaíochtaí difirúla na meastóireachta.  

• Tá an bord bainistíochta tiomanta d’oideachas d’ardcháilíocht a sholáthar agus is 
léir dea-thoil, díograis agus gairmiúlacht na foirne i mbuanú agus i bhforbairt na 
scoile.  

• Bhí cáilíocht an teagaisc agus na foghlama sa réimse idir go maith agus go han-
mhaith sa chuid ba mhó de na ranganna agus cuibhseach i gcás an bheagáin.  

• Bhain cáilíocht an-ard leis na pleananna ábhair.  
• Tá forbairt ghairmiúil leanúnach na foirne agus an bpróiseas féinmheastóireachta 

lárnach i bhforbairt agus i bhfeabhsúchán na scoile.  
• Déantar an-chúram do na scoláirí agus tá guth an-láidir acu sa scoil.  

 
Moltaí d’Fhorbairt Bhreise  

• Moltar, mar thaca don sprioc na scoláirí a bheith ina bhfoghlaimeoirí féindírithe, na 
cleachtais eiseamláireacha a aithníodh sa teagasc, san fhoghlaim agus sa mheasúnú 
a bheith mar ghnáthchleachtas.   

• Moltar leanúint den fheabhsúchán ar ghnóthachtáil scoláirí sna scrúduithe 
teistiméireachta agus monatóireacht a dhéanamh ar a ngnóthachtáil sna scrúduithe 
tí mar chuid de.   
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• Moltar don bhord glacadh go foirmeálta le plean scoile dá théarma oifige agus 
pleananna gníomhaíochta a aontú do na tosaíochtaí aitheanta.  

• Moltar tógáil ar an obair fhiúntach atá ar bun maidir le piarbhreathnóireacht agus 
teagasc foirne.  
 

 
1. CÁILÍOCHT BHAINISTÍOCHT AGUS CHEANNAIREACHT NA SCOILE 
 
 
1.1 Úinéireacht agus bainistíocht na scoile  
Tá an bord bainistíochta (an bord) bunaithe mar is cuí agus nasc an-láidir aige leis na 
hiontaobhaithe, leis an mbainistíocht shinsearach agus pobal na scoile go ginearálta. Tá an 
bord tiomanta don scoil agus d’oideachas d’ardcháilíocht a sholáthar do na scoláirí in 
atmaisféar ina bhfuil meas ag na rannpháirtithe ar fad ar a chéile agus do shainmheon na 
scoile a chaomhnú agus í ag fás.  
 
Tá réimse de thaithí agus de scileanna tairbheacha ag baill an bhoird a chabhraíonn le 
forbairt agus reáchtáil na scoile a stiúradh agus tá páirt glactha acu i gcláir chuí oiliúna. Cé 
go raibh cuid mhaith den obair dírithe ar shuíomh agus ar chóiríocht na scoile ó bunaíodh í, 
d’éirigh leis an mbord, ag teacht le mana na scoile – “ar thuras léinn is feasa” – an soláthar 
curaclaim agus earcú agus forbairt ghairmiúil leanúnach foirne a chur san áireamh i measc 
na dtosaíochtaí forbartha. Aithníonn an bord agus an bhainsitíocht shinsearach gur gá anois 
an fhís don scoil mar chuid den soláthar oideachais i Nás na Ríogh a fhorbairt agus díriú 
níos mó ar leathnú an churaclaim agus ar eispéaras foghlama an scoláire. 
 
Cé go bhfuil na polasaithe riachtanacha agus na comhpháirteanna ar fad de phlean scoile ar 
fáil, níl glactha ag an bord le plean scoile go foirmeálta. Moltar go nglacfadh an bord an 
plean reatha go foirmeálta, le leasuithe cuí. Chabhródh sé seo spriocanna forbartha an 
bhoird dá théarma oifige a shoiléiriú do phobal na scoile. Ba cheart chomh maith pleananna 
gníomhaíochta do na spriocanna forbartha difriúla a shainiú, rud a thacódh leis an bpróiseas 
monatóireachta ar fhorfheidhmiú an phlean.  
 
Léirigh baill an bhoird tuiscint an-mhaith ar a ról agus ar sholáthar oideachais na scoile. 
Bíonn cruinnithe rialta ag an mbord agus é de dhea-chleachtas tuairiscí aontaithe a chur ar 
fáil don fhoireann teagaisc agus do na tuismitheoirí. Comhaontaíonn baill cinntí agus nuair 
is gá glactar am idir na cruinnnithe chun breis taighde a dhéanamh ar ábhair.  
 
Baineann ardcháilíocht le cleachtais an bhoird i leith forbairt agus athbhreithniú na 
bpolasaithe. Tá timthriall soiléir forbartha a chinntíonn go gcoimeádtar polasaithe cothrom 
le dáta. Dáiltear agus tugtar ionchur do na páirtithe leasmhara ar dhréacht pholasaithe agus 
ar pholasaithe a bhíonn faoi athbhreithniú sula ndéanann an bord iad a fhaomhadh.  
 
Tá bainistíocht na scoile diongbháilte gurb í an Ghaeilge a úsáidtear i ngach réimse. Tá sé 
de pholasaí gur as Gaeilge a dhéanann scoláirí na scrúduithe teistiméireachta, mar is cuí. 
Ina theannta sin, tá Gaelbhratach gnóthaithe ag an scoil.   
 
Tá an chomhpháirtíocht le tuismitheoirí agus scoláirí lárnach in éiteas na scoile. Tá 
comhairle na dtuismitheoirí an-ghníomhach agus soláthraíonn siad tacaíocht i réimsí 
éagsúla d’fheidhmiú na scoile. Is fiú a lua, mar shampla, na hagallaimh bhréige a eagraítear 
do scoláirí sinsearacha agus an comhoibriú idir comhairle na dtuismitheoirí agus comhairle 
na scoláirí ar pholasaithe ar bhia folláin agus an éide scoile.  
 
Mar is léir óna bhfreagairt ar cheistneoirí agus ón gcruinniú a reáchtáladh le grúpa fócais 
scoláirí, tá guth an-láidir acu sa scoil agus tá siad muiníneach go n-éisteann an bhainistíocht 
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leo. Tá comhairle na scoláirí an-ghníomhach agus ionadaíoch ar na bliainghrúpaí ar fad. 
Moltar obair choiste na Gaeilge leis, go háirithe as na deiseanna ceannaireachta a 
chruthaíonn sé do scoláirí i gcur chun cinn na teanga agus i naisc ina leith a chruthú le 
scoileanna eile an cheantair.  
 
Ar na spriocanna forbartha a d’aithin scoláirí bhí córas páirtíochta. Luaigh comhairle na 
dtuismitheoirí é seo leis mar mheán trína bhféadfaí éiteas na scoile a chaomhnú agus pobal 
na scoile ag méadú. Aithnítear go bhfuil an bhainistíocht sásta tacú le forbairt an chórais. 
Mar chuid de chlár cruinnithe le linn na scoilbhliana, moltar go gcuirfeadh an bord 
bainistíochta agus comhairle na dtuismitheoirí cruinniú le comhairle na scoláirí san áireamh 
chun tosaíochtaí forbartha ábhartha a phlé.  
    
1.2 Éifeachtacht na ceannaireachta don fhoghlaim          
Feidhmíonn an fhoireann bainistíochta shinsearach go han-éifeachtach agus úsáideann siad 
a scileanna agus a n-inniúlachtaí ceannaireachta agus bainistíochta chun leasa forbartha 
foghlama na scoláirí agus na foirne teagaisc. Mar bhaill dá bunaitheoirí, tá fís shoiléir 
aontaithe acu don scoil. Tá a bhfeagrachtaí sainithe agus tá tuiscint an-mhaith acu ar ról a 
chéile. Tá cur chuige na comhpháirtíochta acu i leith na ceannaireachta scoile. Bíonn 
cruinnithe rialta laethúla acu mar fhoireann agus déanann siad cumarsáid rialta, oscailte 
agus éifeachtúil leis na páirtithe leasmhara ar fad. Trí cheannaireacht agus trí shampla, 
spreagann siad an fhoireann chun oideachas d’ardcháilíocht a sholáthar agus leanúint dá 
bhforbairt ghairmiúil.  
 
Dhá phost freagrachta ag leibhéal príomhoide cúnta atá ag an scoil. Bíonn cruinnithe rialta 
ag na sealbhóirí poist leis an mbainistíocht shinsearach. Freagraíonn na dualgais a 
ghabhann leis na poist do riachtanais na scoile agus léiríonn liosta na ndualgas leibhéal an-
ard féinspreagaidh agus tiomantais don scoil agus do na scoláirí. Aithnítear chomh maith 
dea-thoil, féinspreagadh agus tiomantas múinteoirí eile ar an bhfoireann agus a n-ionchur 
fíorluachmhar i reáchtáil na scoile. Tá an leibhéal tarmligin dualgais go han-mhaith agus 
éifeachtúil i gcur chun cinn na nuálaíochta sa teagasc agus san fhoghlaim agus i 
feabhsúchán scoile go ginearálta. Mar chuid den phleanáil straitéiseach, mar shampla, tá 
oiliúint á soláthar do cheannairí bliana, struchtúr atá á fhorbairt. 
 
Reáchtáiltear cruinnithe rialta foirne agus bíonn oideolaíocht ar chlár na gcruinnithe sin 
agus cruinnithe ranna ábhair. Tá lámhleabhar foirne de cháilíocht ard ar fáil. Dáiltear an 
fhoireann de réir a gcáilíochtaí. Cabhraíonn na struchtúir agus rannpháirtíocht na foirne i 
bhforbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) leis an scoil a bheith chun cinn mar a bhaineann le 
tosaíochtaí náisiúnta agus dea-chleachtais teagaisc agus foghlama go ginearálta. Ina measc 
tá deiseanna FGL a sholáthraítear go lárnach, an tionscadal píolótach Droichead (An 
Chomhairle Mhúinteoireachta) agus an tionscnamh Teaching and Learning for the 21st 

Century (TL21, Ollscoil na hÉireann Maigh Nuad). Tá dul chun cinn maith á dhéanamh ar 
chleachtais phiarbhreathnóireachta agus teagaisc foirne a bhuanú mar chuid de chultúr na 
scoile. Chun a chinntiú go mbíonn inniúlacht Ghaeilge d’ardcháilíocht ag na múinteoirí 
soláthraíonn na hiontaobhaithe cúrsa Gaeilge atá nasctha le Teastas Eorpach na Gaeilge 
(TEG) don fhoireann.  
    
Déantar cúram an-mhaith do na scoláirí. Feidhmíonn an fhoireann tréachúraim go 
héifeachtach le tacaíocht an-mhaith ó na múinteoirí ranga agus na naisc luachmhara atá 
cruthaithe le háisíneachtaí cuí. Leagtar béim ar leith ar fholláine an duine, an 
mheabhairshláinte san áireamh, ag ócáidí difriúla le linn na scoilbhliana. Tagann an 
fhoireann le chéile go rialta le cruinnithe foirmeálta ag tús agus ag deireadh na scoilbhliana. 
Moltar an plean atá ann bonn níos foirmeálta a chur leis na cruinnithe ar fad, go háirithe 
anois agus córas ceannairí bliana ag teacht i bhfeidhm.  
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Tagann feidhmiú an pholasaí iontrála, a ndéantar athbhreithniú rialta air, le ráiteas misin 
agus fís na scoile. Moltar go soiléireófaí an aidhm a bhaineann leis an gcostas aonuaire atá 
luaite sa cháipéisíocht agus go mbainfí aon fhoclaíocht a bhféadfadh sé a bheith le tuiscint 
as go mbeadh bac ar scoláire teacht chun na scoile. Ina theannta sin, ba cheart a shoiléiriú 
gur cúrsa oideachais sé bliana a sholáthraíonn an scoil toisc an Idirbhliain a bheith 
éigeantach.  
 
Déantar monatóireacht chúramach ar thinreamh agus ar choinneáil na scoláirí. Tá na rátaí 
coinneála go han-mhaith ach aithníonn an bhainistíocht gur gá oibriú go leanúnach chun an 
tinreamh a fheabhsú i gcás grúpa áirithe. Tá na pleananna atá ann chun dul i ngleic leis an 
tsaincheist sin le moladh.  
 
Tá an cód iompraíochta, a chuimsíonn riail na Gaeilge, agus na céimeanna atá leagtha 
amach ann soiléir. Tugtar an-aitheantas do ghnóthachtáil na scoláirí i réimsí difriúla de 
shaol na scoile rud a thacaíonn leis an dearcadh an-dearfach atá i measc phobal na scoile i 
leith na Gaeilge agus an oideachais trí Ghaeilge. Cuireann sé go mór chomh maith leis an 
dea-aitmaisféar a tugadh faoi deara sa scoil agus mar a chuir freagróirí ar cheistneoirí 
múinteoirí, tuismitheoirí agus scoláirí in iúl.  
 
Tá polasaithe don Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte (OSPS) agus Oideachas 
Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) i bhfeidhm. Ag an gcruinniú le grúpa fócais scoláirí agus 
sa bhfreagairt ar cheistneoirí ba léir nach raibh siad iomlán sásta nó soiléir ar a gcuid 
foghlama sa réimse OCG. Aithnítear go bhfuil an clár faoi athbhreithniú agus moltar na 
torthaí seo a chur san áireamh sa phróiseas.  
 
Tá an soláthar treorach go maith agus leithroinnt na bhfreagrachtaí idir bheirt mhúinteoirí 
éifeachtach. Baineann cailíocht mhaith leis an dréachtphlean don Treoir atá ullamh don 
bhord le faomhadh. Cuirtear eolas cuimsitheach ar fáil do na scoláirí agus dá dtuismitheoirí 
ar an rogha ábhar atá ar fáil ag oícheanta oscailte agus trí theagmháil leis an roinn treorach. 
É sin ráite, agus ag eascairt ón bhfeagairt ar cheistneoir na dtuismitheoirí, moltar an 
cleachtas reatha trína roghnaíonn scoláirí na chéad bhliana a n-ábhair roghnacha a 
athbhreithniú agus féachaint arís ar fhéidearthachtaí a chabhródh leo ábhair roghnacha a 
bhlaiseadh.   
 
Soláthraíonn an scoil curaclam leathan agus léiríonn an clár ama go déantar gach iarracht 
freastal ar shainriachtanais agus ar shainspéiseanna na scoláirí. Déanann an bord an 
curaclam a athbhreithniú gach bliain agus tá sé aitheanta mar aidhm cur leis. Sa 
chomhthéacs seo, moltar go bhféachfaí ar thosaíochtaí a d’aithin tuismitheoirí agus scoláirí 
d’ábhair i réimsí na teicneolaíochta agus an ghnó chomh maith le Gairmchlár na 
hArdteistiméireachta.  
 
Bhain ardcháilíocht leis na pleananna ábhair. Moltar go háirithe an tslí ina leagtar amach 
torthaí foghlama agus a nasctar scileanna litearthachta agus uimhearthachta le hábhar. Tá 
ionchais arda ag na múinteoirí d’fhoghlaim na scoláirí agus bhí fianaise ar fáil ar anailís ar 
thorthaí agus rannpháirtíocht sna scrúduithe teistiméireachta. Tá leibhéil rannpháirtíochta 
ag na leibhéil is airde go maith ach is léir scóip chun feabhais a bheith ag roinnt leis an 
ngnóthachtáil. Ba chóir an anailís seo a leathnú chuig torthaí na scrúduithe tí freisin. Chun 
an leas is fearr a bhaint as an anailís sin, moltar sa bhreis ar na nótaí tráchta a chuirtear leis 
na torthaí agus, san áit a bhfuil scóip chun feabhais, go leagfaí spriocanna forbartha amach, 
mar a bhí le léamh i gcás phleananna áirithe. Ba cheart an plean gnímh a roinnt le 
bainistíocht na scoile agus na pleananna a úsáid mar dhoiciméid bheo oibre.   

Go ginearálta, tá plean na hIdirbhliana go han-mhaith. Moltar áfach athbhreithniú a 
dhéanamh ar an múnla taithí oibre atá i bhfeidhm, múnla ina gcaitheann scoláirí lá sa 



6 
 

tseachtain le linn na scoilbhliana ar thaithí oibre agus seachtain ar thaithí oibre sóisialta. 
Chabhródh breis ama sa scoil le deis a chruthú chun blaiseadh a thabhairt dóibh ar réimse 
níos leithne ábhar.  

Comhlíonann an scoil a riachtanais maidir le híoslíon na n-uaireanta an chloig teagaisc agus 
le híoslíon na laethanta ar a mbíonn sí oscailte le linn na scoilbhliana.   
 
Úsáidtear na hacmhainní atá dlite do scoláirí le riachtanais oideachais speisialta mar is 
ceart. Tá múinteoir láncháilithe i réimse an oideachais speisialta i mbun 
comhordaitheoireachta ar na hacmhainní agus a soláthar. Moltar a chinntiú go mbeadh níos 
mó ná ball foirne amháin cáilithe sa réimse seo. Tá raon na múnlaí tacaíochta, na pleananna 
oideachais do scoláirí aonair agus an bhéim atá ar chuimsiú le moladh. Moltar go háirithe 
an fhorbairt atá ag teacht ar chleachtas an teagaisc foirne.  
 
Tugadh deimhniú go bhfuil glactha go foirmiúil ag an mbord bainistíochta leis na Nósanna 

Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna agus in Iar-bhunscoileanna, gan 
athrú nó leasú, agus go bhfuil cleachtas na scoile ag teacht lena n-éilítear faoi Nósanna 

Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna agus in Iar-bhunscoileanna. 
 
 
1.2 Bainistíocht ar áiseanna 
Tá caighdeán cothabhála na cóiríochta agus na timpeallachta go han-ard. Ag teacht le fís na 
bainistíochta sinsearaí don scoil mar dhlúthchuid de phobal an cheantair, tá socrú déanta le 
KARE (eagraíocht a chuireann cuimsiú daoine le míchumas intleachta chun cinn) maidir le 
freagracht as glaineacht na scoile, cúram a bhfuil duais náisiúnta gnóthaithe ag na hoibrithe 
mar thoradh air.  
 
Tá leas an-mhaith bainte as na ballaí agus spásanna eile san fhoirgneamh chun timpeallacht 
spreagthach foghlama a chruthú. Moltar go háirithe mar a úsáidtear an fhoirgneamh chun 
tacú le forbairt na scileanna litearthachta agus uimhearthachta. Moltar chomh maith an 
plean atá ann chun troscán agus fearas aclaíochta a thacóidh le folláine fad saoil na scoláirí 
a sholáthar taobh amuigh.   
 
D’aithin an bhainistíocht riamh ról lárnach na teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide i 
gcur chun cinn dea-chleachtais agus nuálaíocht sa teagasc, san fhoghlaim agus i riar na 
scoile agus tá acmhainní den scoth ar fáil. Baintear leas éifeachtach as fóin phóca agus 
bogábhair éagsúla chun tacú leis an bhfoghlaim sa rang agus i bhforbairt scileanna an 
fhoghlaimeora féinriartha. Úsáidtear seomraí speisialtóireachta, lena n-áirítear an 
saotharlann eolaíochta a sholáthraigh bainistíocht na scoile féin, mar is ceart.  
 
Déantar cúram an-mhaith do chúrsaí imshaoil agus timpeallachta agus moltar tabhairt faoi 
Bhrat Glas a ghnóthú.  
 
Déantar uasdátú go bliantúil ar an ráiteas sláintíochta agus slándála.  
 
 
2. CÁILÍOCHT NA FOGHLAMA AGUS AN TEAGAISC  
 
2.1 Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc 
Bhí cáilíocht an teagaisc agus na foghlama sa réimse idir go maith agus go han-mhaith sa 
chuid ba mhó de na ranganna agus cuibhseach i gcás an bheagáin. Bhí an teagasc agus an 
fhoghlaim ar ardcháilíocht i mbeagnach leath de na ranganna a breathnaíodh agus bhí 
samplaí de chleachtas eiseamláireach ag roinnt le gnéithe áirithe de ranganna eile. Ba i gcás 
líon an-bheag de na ranganna a áiríodh laigí agus scóip chun forbartha.  
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Bhain dea-cháilíocht nó ardcháilíocht leis an bpleanáil ghearrthréimhseach do thromlach na 
ranganna. Roinneadh na hintinní foghlama i ngach cás, agus na tascanna i roinnt cásanna, 
leis na scoláirí agus filleadh orthu ag amanna cuí le linn nó ag deireadh an ranga. Chun an 
cleachtas a fhorbairt, moltar machnamh ar mar a d’fhéadfadh an múinteoir agus na scoláirí 
spriocanna agus intinní na foghlama a chomhstruchtúrú.  

Tá sé inmholta go raibh na cleachtais a breathnaíodh faoi réir phrionsabail an mheasúnaithe 
chun foghlama agus an fhoghlaim fhéinriartha agus a scileanna agus straitéisí ábhartha. Bhí 
an fhoghlaim chomhoibritheach lárnach i ngach rang le deiseanna iomadúla do scoláirí 
chun oibriú i ngrúpaí beirte nó níos mó agus aird chuí go minic ar dhifreáil na foghlama. 
Thug scoláirí faoin gcomhfhoghlaim le fonn agus, sna cásanna ina raibh an struchtúr cuí ar 
an idirghníomhaíocht agus teorainn chinnte ama léi, bhí toradh fónta foghlama ar an obair. I 
roinnt bheag cásanna glacadh le heochairfhocal nó le focail aonair mar aiseolas in áit 
freagraí níos iomláine nó a dtuairimí féin a mhealladh ó na scoláirí. I roinnt bheag eile 
cásanna níor baineadh an leas ab fhearr as an am teagmhála ranga chun an fhoghlaim a bhrú 
chun cinn. Tá sé tábhachtach go mbeadh foghlaim nua le déanamh i ngach rang. Moltar 
ionchais maidir le labhairt agus scríobh an Bhéarla i measc scoláirí a ardú freisin. 
Aithnítear ról ar leith an ranga Béarla san obair seo agus i dtacú leis an bplean feabhsúcháin 
scoile do litearthacht an Bhéarla.  

Breathnaíodh roinnt samplaí eiseamláireacha d’úsáid an cheistiúcháin, de phiarmheasúnú 
agus don mheasúnú leanúnach. Moltar go háirithe an cleachtas inar cruthaíodh deiseanna 
éagsúla don fhoghlaim ghníomhach trí obair aonair nó obair ghrúpa, inar cleachtadh 
scileanna praiticiúla go céimniúil agus inar úsáideadh ceistiúchán an mhúinteora go 
héifeachtach chun an fhoghlaim a mheas agus a dhifreáil. Tugadh aiseolas cuiditheach agus 
treoracha chun feabhais do na scoláirí le linn an ranga. Maidir le roinnt bheag cásanna ní 
mór a bheith cúramach i roghnú scoláirí chun ceisteanna a fheagairt agus a chinntiú nach 
iad na guthanna céanna a bhíonn le cloisteáil. 
 
Bhí caidreamh an-dearfach idir na múinteoirí agus na scoláirí sna ranganna go léir. Tugadh 
dearbhchothú do na scoláirí agus misníodh agus moladh iad go rialta. Rinneadh suntas do 
líon na ranganna ina raibh na scoláirí ar a gcompord ag cur ceisteanna bainteach le hábhar 
ar na múinteoirí agus do cháilíocht na gceisteanna sin.  

Bhí timpeallacht spreagthach sna seomraí ranga le samplaí d’obair na scoláirí agus ábhar 
prionta eile ar taispeáint. Moltar go háirithe na cásanna sin inar úsáideadh an t-ábhar le linn 
na ranganna. 

Bhí an-eagar ar dhialanna agus ar obair scríofa na scoláirí. Bhí éagsúlacht i gcáilíocht an 
obair bhaile a tugadh agus i gcáilíocht an cheartúcháin ar an obair scríofa. Moltar go láidir 
go leathnófaí an cleachtas eiseamláireach de cheartúcháin chuiditheacha a breathnaíodh i 
gcásanna áirithe agus cultúr an mheasúnaithe chun foghlama a dhaingniú ar bhonn scoile 
uile.  

Maidir le roinnt bheag cásanna, ní mór dul i ngleic le míchruinneas sa Ghaeilge in 
eiseamláirí a chuir múinteoirí i láthair ó bhéal agus i scríbhinn agus an nós sa chaint i 
mbeagán cásanna d’abairtí leath i nGaeilge agus i mBéarla a úsáid a sheachaint.  

Ag teacht leis an aidhm d’fhorbairt iomlánaíoch an scoláire tá an réimse d’imeachtaí 
comhchuraclaim agus seach-churaclaim a sholáthraítear agus a chuimsíonn an spórt, an 
drámaíocht, an ceol agus an díospóireacht le moladh. 
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3. CUR I BHFEIDHM MOLTAÍ Ó MHEASTÓIREACHTAÍ A RINNEADH 
ROIMHE SEO  

 
3.1 Bainistíocht  
Tá dul chun cinn an-mhaith déanta i bhfeidhmiú mholtaí na dtuairiscí meastóireachta. Is léir 
go nglacann an bord na moltaí go dáiríre agus go bhféachtar chuige go ndéantar socruithe 
chun iad a chur i bhfeidhm. Roinntear tuairiscí le comhairle na dtuismitheoirí. Bhí leibhéal 
an eolais a bhí ag comhairle na dtuismitheoirí ar mholtaí na dtuairiscí thar barr.  

 

3.2 Foghlaim agus teagasc 
Is bua suntasach sa scoil é an bealach oscailte ina dtugtar faoi fheabhsúchán ar cháilíocht an 
teagaisc agus na foghlama ar bhonn scoile uile. Pléitear tuairiscí meastóireachta ag 
cruinnithe foirne agus ranna ábhair ar mhaithe le dea-chleachtas a roinnt agus chun pleanáil 
go straitéiseach do chur i bhfeidhm na moltaí. Tá na moltaí ar fad a rinneadh á gcur i 
bhfeidhm. Mar shampla, tá topaic ón stair idirnáisiúnta ar chlár na hIdirbhliana, tá 
monatóireacht, athbhreithniú agus anailís ar siúl ar thorthaí na scrúduithe teistiméireachta, 
tá cleachtais difreála agus ceistiúcháin á gcur i bhfeidhm agus á bhforbairt agus tá 
acmhainní staire agus OSSP ar fhreastalaí na scoile. Mar a breathnaíodh, tá níos mó béime 
ar fhoglaim trí sheinm agus canadh sa Cheol agus tá cultúr an mheasúnaithe chun foghlama 
á chur chun cinn sa scoil.  
 

 
4. PRÓISEAS FÉINMHEASTÓIREACHTA NA SCOILE AGUS ACMHAINN 

FEABHSAITHE NA SCOILE  
Is dlúth-chuid d’fheifhmiú na scoile ag leibhéil éagsúla é an próiseas féinmheastóireachta. 
Léirigh an bhainistíocht agus múinteoirí tuiscint an-mhaith ar an bpróiseas. Bhí fianaise ar 
fáil go dtéitear i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara chun tosaíochtaí forbartha a aithint 
agus a chomhaontú.   
 
Tá dul chun cinn suntasach déanta ag Gael-Cholásite Chill Dara i bhforbairt agus i 
bhfeidhmiú na bpleananna feabhsúcháin do litearthacht na Gaeilge agus an Bhéarla, don 
mheasúnú chun foghlama – an ghné eile a roghnaíodh – agus san obair fhorbartha reatha ar 
phlean feabhsúcháin don uimhearthacht.   
 
Tá an-chumas léirithe ag an scoil chun dul i ngleic le feabhsúchán trí phróiseas na 
féinmheastóireachta agus moltaí na tuairisce seo a chur i gcrích.  
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