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RÉAMHRÁ 
 

Tá an staid reatha maidir leis an víreas COVID 19 ag cruthú dúshláin ar leith do cheannairí scoile. 

Cé go bhfuil gach comhthéacs scoile difriúil tá roinnt príomhthéamaí a thagann chun cinn do 

cheannairí scoile i rith an ama seo agus dírítear orthu sin sna catagóirí thíos. Chuir Foireann 

Ceannaireachta SFGM sraith faisnéise agus tacaíochtaí le chéile a d’fhéadfadh a bheith áisiúil do 

cheannairí scoile i láthair na huaire. Féadfar na leathanaigh seo a úsáid chun tacaíocht a 

thabhairt do smaointeoireacht na gceannairí scoile ag an tráth seo agus an smaointeoireacht sin 

a fhorbairt agus leanfar á forbairt sa tréimhse romhainn. Tá Foireann Ceannaireachta SFGM i 

bhfabhar cur chuige scoile uile chun na dúshláin reatha a láimhseáil. Go háirithe, agus iad ag 

tacú leis an Leanúnachas Foghlama, caithfidh na ceannairí scoile oibriú go rialta lena bhfoireann 

bainistíochta agus lena bhfoireann le bheith in ann tacú go héifeachtach le daltaí. Is rannchuidiú 

gairmiúil tábhachtach é an tacaíocht don Leanúnachas Foghlama a thugann na múinteoirí i rith 

thréimhse an dúshláin náisiúnta seo. 

 
Leanann Foireann Ceannaireachta SFGM ag tabhairt tacaíochta agus treorach do 

cheannairí scoile ar feadh na tréimhse seo. 
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DOICIMÉAD MACHNAIMH AR STRUCHTÚIR CHUMARSÁIDE D’FHOIRNE CEANNAIREACHTA SCOILE 
(*******NUASHONRAÍODH AN ACMHAINN SEO I gCOMHRÉIR LE TREOIRLÍNTE ÓN ROS AGUS TREOIRLÍNTE SLÁINTE POIBLÍ*******)

Ceapadh na comaoineacha seo a leanas chun plé a spreagadh ar leibhéal scoile uile Na Cinntí agus na 
Gníomhartha a Theastaíonn 

Comaoineacha 
Ginearálta 

● Cibé gnásanna um chosaint leanaí atá i bhfeidhm le haghaidh teagmháil duine go duine le leanaí, ba
cheart go mbeadh feidhm leis na gnásanna céanna le cumarsáid ar líne.

● Níor cheart do scoileanna ach foinsí faisnéise atá cruinn a úsáid.

● Ba cheart measúnú a dhéanamh ar chumarsáid na scoile le tuismitheoirí agus le daltaí ó thaobh a dtairbhe
do na daoine a gheobhaidh an chumarsáid sin. 

● Cuimhnigh gur cheart gur cumarsáid dhá threo a bheadh inti. Cuimhnigh ar an modh is inmharthana do
Thuismitheoirí/Leanaí chun cumarsáid a dhéanamh leis an scoil. (ríomhphost, suíomh gréasáin, twitter,
litir, post, facebook, téacs, glaonna gutháin, ardáin ar líne)

● Tá tairbhe ag baint le taifeadadh gearr a dhéanamh ar phróisis agus ar ghníomhartha cinnteoireachta na
scoile sa tréimhse reatha

Cumarsáid leis 
an bhfoireann 

● Céard é an cur chuige comhaontaithe maidir le cumarsáid idir an fhoireann ceannaireachta sa scoil?
● An bhfuil modh comhaontaithe ann inar féidir leis an bhfoireann UILE a bheith ag gabháil do chumarsáid?

● An bhfuil achar ama comhaontaithe ann i gcomhair cumarsáide atá réasúnach chun imthosca
teaghlaigh a chur san áireamh? (Uainiú na gcruinnithe, úsáid as ardán comhaontaithe ar líne (Ciorclán
74/2020) agus doiciméid chomhroinnte chun cinntí scoile uile a thaifeadadh)

● Cé chomh mór is atá córas cumarsáide na scoile uilechuimsitheach agus go gcuirtear cumas
múinteoirí aonair san áireamh ann? (Bonneagar, eolas, taithí teicneolaíochta)

● An féidir tacaíocht a thabhairt don fhoireann le Forbairt Ghairmiúil Leanúnach i
gcomhair na cianfhoghlama, nuair is iomchuí? https://www.pdst.ie/cianfhoghlaim

● An bhfuil an fhoireann ceannaireachta in ann an chumarsáid seo a choimeád ag imeacht mura bhfuil
ball den fhoireann seo ar fáil?

● An bhfuil struchtúr éifeachtach comhaontaithe ag an bhFoireann Ceannaireachta chun labhairt le baill
foirne lena chinntiú go bhfuil an tacaíocht acu a theastaíonn uathu chun an chianfhoghlaim a
sheachadadh i gcomhthéacs Covid 19?
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Cumarsáid le 
Tuismitheoirí / 

Caomhnóirí 

● An bhfuil an áis ag an scoil dul i dteagmháil le gach tuismitheoir/caomhnóir sa scoil?

● An bhfuil modh cumarsáide inmharthana bunaithe ag an scoil le tuismitheoirí/caomhnóirí, go háirithe leo
siúd is leochailí, mar a leagtar amach i gciorclán 74/2020 agus ‘Treoir maidir le Cianfhoghlaim i
gcomhthéacs Covid 19: Meán Fómhair-Nollaig 2020’

● An bhfuil modh ag tuismitheoirí/caomhnóirí chun dul i dteagmháil leis an scoil/na múinteoirí atá
réasúnta, inmharthana, inrochtana agus dhá threo? Cuimhnigh ar an tionchar a bheidh ar fholláine
gach duine nuair atá scoithamanna / uaireanta scoile á gcinneadh?

● Cé chomh minic a dhéanann an scoil cumarsáid agus cén tionchar a bhíonn aige sin?
● An bhfuil cur chuige scoile uile maidir le cumarsáid le tuismitheoirí ag an scoil? Ag brath ar chomhthéacs

na scoile, b’fhéidir go gcaithfí comhordú cumarsáide a chur san áireamh. I gcás scoil bheag, b’fhéidir gur
foireann bheag a bheadh i gceist, i socruithe níos mó d’fhéadfadh foireann ainmnithe a bheith i gceist a
mbeadh sceideal cumarsáide comhaontaithe aici

Ag Déanamh 
Cumarsáide 
leis na Daltaí 

● Tá comaoineacha cosanta ríthábhachtach agus ag teacht le beartas cosanta leanaí na scoile.

● Cé chomh mór is atá córas cumarsáide na scoile uilechuimsitheach agus go gcuirtear cumas daltaí
aonair san áireamh ann?

● Ar comhaontaíodh cur chuige uile-scoile don chianfhoghlaim mar a leagtar amach i gciorclán
74/20? (d’fhéadfadh sé go mbeidhhttps://www.pdst.ie/cianfhoghlaim úsáideach anseo)

● An bhfuil gnásanna i bhfeidhm ag an scoil chun aiseolas ar fhoghlaim a thabhairt ó dhaltaí atá ag
teacht lena bhfuil i gCiorclán 74/2020?

Cumarsáid leis 
an mBord 

Bainistíochta 

● An mbíonn an scoil i dteagmháil rialta le Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta?

● An raibh Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta i dteagmháil le Pátrún na scoile?
● Cén chaoi a ndearna an Bord Bainistíochta cumarsáid leis an bhFoireann/Pobal na Scoile chun dearbhú

agus deimhniú a thabhairt maidir leis an leanúnachas foghlama? 

● An bhfuil an Bord Bainistíochta ar an eolas faoi chleachtais nua sa scoil?

● Cén chaoi a bhfuil na cinntí agus na gníomhartha atá á dtógáil á dtaifeadadh?

● Cén chaoi a bhfuil an Bord Bainistíochta ag déanamh cumarsáide leis an bhfoireann chúnta?

Cumarsáid le 
Gníomhaireach
taí Seachtracha 

●

●

Tá gníomhaireachtaí seachtracha fós ar fáil do Phríomhoidí agus do Chathaoirligh chun comhairle agus 
tacaíocht a thabhairt ag an am seo. An féidir an chumarsáid le gníomhaireachtaí seachtracha, lena n-
áirítear an Roinn Oideachais agus Scileanna, a choimeád mura mbeidh fáil ar aon duine den fhoireann 
ceannaireachta?
Bíonn an fhaisnéis atá ag an Roinn Oideachais á tabhairt cothrom le dáta go rialta agus is féidir í a fháil 
anseo
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CREAT PLEANÁLA SAMPLACH I gCOMHAIR CUMARSÁIDE LE FOIRNE CEANNAIREACHTA SCOILE 
(*******NUASHONRAÍODH AN ACMHAINN SEO I gCOMHRÉIR LE TREOIRLÍNTE ÓN ROS AGUS TREOIRLÍNTE 
SLÁINTE POIBLÍ*******) 

DÉ LUAIN DÉ MÁIRT DÉ CÉADAOIN DÉARDAOIN DÉ hAOINE 

ISM (Foireann 
Bainistíochta 

Ionscoile) 

Cruinniú foirne ISM (Clár 
comhaontaithe?) Leithdháileadh 

ról agus freagrachtaí don 
tseachtain amach romhainn. 

AN FHOIREANN 

Iarr ar an bhfoireann (bíodh siad ag 
obair ar scoil nó ag cianoibriú) a gcuid 
tuairimí a chur in iúl maidir lena gcuid 

oibre faoi láthair. 

I gcruinnithe ar líne, labhair le baill 
foirne atá ag cianoibriú agus gafa 

leis an gcianfhoghlaim a 
sheachadadh. 

AN BORD 
Glaoch 
teileafóin ar an 
gcathaoirleach 

Ríomhphost 
seachtainiúil leis an 
scéal is déanaí don 
Bhord Bainistíochta 
go léir 

TUISMITHEOIRÍ/ 
CAOMHNÓIRÍ 

Iarr ar thuismitheoirí aiseolas a 
thabhairt maidir leis an obair atá 
ar siúl faoi láthair. Ba cheart tús 
áite a thabhairt do na daoine is 

leochailí agus do theaghlaigh nach 
bhfuil ag dul i ngleic leis an 

gcianfhoghlaim. 

R-phost / nuachtlitir / meamram 
seachtainiúil ón bPríomhoide chuig 
gach tuismitheoir agus cúramóir ina 
bhfuil achoimre ar na tosaíochtaí atá

comhaontaithe don tseachtain. 
(B’fhéidir mar fhreagairt ar 

fhiosruithe r-phoist agus comhairle 
sláinte náisiúnta) 

DALTAÍ 
D’fhéadfaí tionól digiteach a 

chur ar bun. 
(Beo/taifeadta?) 

EILE 
Seiceáil nuashonruithe / 
cumarsáid ón RO, Foireann 
Náisiúnta Éigeandála Sláinte 
Poiblí (NPHET), FSS, etc. 

AN BHFUIL AN MÉID SIN THUAS DAINGNITHE AG AN mBORD BAINSTÍOCHTA AGUS AR ROINNEADH Í MAR IS IOMCHUÍ? 
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CREAT PLEANÁLA BÁN I gCOMHAIR CUMARSÁIDE LE FOIRNE CEANNAIREACHTA SCOILE 
(*******NUASHONRAÍODH AN ACMHAINN SEO I gCOMHRÉIR LE TREOIRLÍNTE ÓN ROS AGUS TREOIRLÍNTE 
SLÁINTE POIBLÍ*******) 

DÉ LUAIN DÉ MÁIRT DÉ CÉADAOIN DÉARDAOIN DÉ hAOINE 

ISM (Foireann 
Bainistíochta 

Ionscoile) 

AN FHOIREANN 

AN BORD 

TUISMITHEOIRÍ/ 
CAOMHNÓIRÍ 

DALTAÍ 

EILE 

AN BHFUIL AN MÉID SIN THUAS DAINGNITHE AG AN mBORD BAINSTÍOCHTA AGUS AR ROINNEADH Í MAR IS IOMCHUÍ? 
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COMAOINEACHA MAIDIR LE CUMARSÁID AMACH AS AN SCOIL 

AN FHOIREANN 

● Am comhaontaithe le haghaidh cruinniú foirne fíorúil (Mol am nach faide ná 1
uair an chloig. Cén lá / laethanta is fearr a d’fheilfeadh ina chomhthéacs scoile
féin?)

● An bhfuil uirlis chomhaontaithe ann don fhoireann (múinteoirí agus baill
foirne eile) a d’fhéadfadh a bheith i láthair sa scoil chun cumarsáid a
dhéanamh le baill foirne (múinteoirí agus baill foirne eile) nach bhfuil i láthair?

● Aontaigh am le haghaidh cruinniú fíorúil ISM gach seachtain? Caithfear cumarsáid
a choimeád ag imeacht i gcás go n-éiríonn baill foirne tinn.

● An gcaithfidh foirne (riachtanas speisialta oideachais, múinteoirí Naíonán,
foireann ranga ASD) cruinniú fíorúil a shocrú? Cén lá a fheileann?

● Aontaigh plean oibre soláimhsithe do dhaltaí. (Dá laghad é, is amhail is fearr é.
Bíodh sé simplí. Smaoinigh ar dheiseanna foghlama éagsúla seachas deiseanna
digiteacha (cúrsaí leathanbhanda / inrochtaineachta le meas). Cuimhnigh freisin
nach múinteoirí iad na tuismitheoirí. Ná cuir mearbhall ar thuismitheoirí agus ar
dhaltaí le liostaí suíomhanna gréasáin nó liostaí leathanach as
téacsleabhair/leabhair oibre.)

● Ar comhaontaíodh ardán foghlama agus ar cuireadh an méid sin in iúl do chách i
gcomhréir le Ciorclán 74/2020?

AN BORD BAINISTÍOCHTA 

● Cumarsáid leis an gCathaoirleach – cinntí maidir le hobair, an scéal is déanaí ón
Roinn Oideachais, tinnis nó neamhláithreachtaí, etc. i gcomhréir le treoir na
Roinne Oideachais

● Ríomhphost seachtainiúil do bhaill an Bhoird Bainistíochta.
● Seiceálfaidh an Cathaoirleach leis an gcomhlacht Pátrúnachta maidir le struchtúir

le haghaidh ‘cruinniú’ den Bhord Bainistíochta ag úsáid glao físe nó glaonna
comhdhála.

● Smaoinigh ar úsáid a bhaint as ‘seoladh sceidealaithe’ do ríomhphoist.
● Smaoinigh ar ghníomhaireachtaí seachtracha a bhféadfadh gá a bheith don scoil

nascadh leo. Ríomhphost seachtainiúil a mholadh.
● An bhfuil an Bord Bainistíochta ar an eolas faoin ‘Treoir maidir le Cianfhoghlaim i

gComhthéacs Covid 19: Meán Fómhair – Nollaig 2020’ (Nasc)

FOIREANN ISM 

● Conas a chomhaontóidh an Fhoireann ISM róil agus freagrachtaí don tseachtain
amach romhainn chun leanúnachas agus inmharthanacht a chinntiú?

TUISMITHEOIRÍ AGUS 
DALTAÍ 

● An Ciorclán maidir le hArdán Foghlama - 74/2020 Cén chaoi agus cén uair ar féidir
obair na ndaltaí a sheoladh isteach chuig na scoileanna? (Ríomhphost? (Aip?
Google Classroom? etc). Cén chaoi agus cén uair a dtabharfar aiseolas ar obair na
ndaltaí? (Aontaigh cur chuige don scoil uile.)

● Rannpháirtíocht rialta le daltaí/scoláirí: Tá sé tábhachtach go dtéann múinteoirí
i ngleic lena gcuid daltaí go minic, gach lá go hidéalach. Cén chaoi a dtarlóidh sé
sin?

● Meascán idir tascanna / eispéiris foghlama treoraithe agus neamhspleácha:
Ba cheart go mbeadh múineadh díreach ón múinteoir agus tascanna foghlama atá le
críochnú go neamhspleách ag daltaí/scoláirí i gceist leis an gcaidreamh idir daltaí
agus múinteoirí. Plean oibre seachtainiúil tugtha do thuismitheoirí. Cén lá? Cé a
thabharfaidh é?

● Aiseolas dhá threo idir an baile agus an scoil: Ba cheart do scoileanna a chinntiú
go spreagtar aiseolas dhá threo idir múinteoirí agus tuismitheoirí/cúramóirí agus
idir múinteoirí agus a gcuid daltaí, agus go dtugtar tacaíocht chun é sin a éascú. Ba
cheart do scoileanna deiseanna soláimhsithe agus inrochtana a chur ar fáil chun
go mbeidh daltaí in ann samplaí dá gcuid oibre a roinnt leis an múinteoir/na
múinteoirí i rith na seachtaine. Ba cheart do mhúinteoirí a chinntiú go gceartaítear
gach obair a fhaigheann siad agus go dtugtar aiseolas iomchuí.

● Tacaíocht do dhaltaí a bhfuil riachtanas speisialta oideachais (RSO) acu: Ba cheart
do mhúinteoirí oideachais speisialta (MOSanna) leanúint le dul i ngleic lena gcuid
daltaí/scoláirí faoina riar cásanna agus ba cheart do mhúinteoirí ranga/ábhair cuir
chuige éagsúla foghlama agus múinteoireachta a úsáid atá i gcomhréir le riachtanais
a gcuid daltaí/scoláirí, ionas nach gcuirfear isteach rómhór ar a gcuid foghlama ná ar
an dul chun cinn.Cén chaoi a ndéanfaidh an múinteoir RSO teagmháil leis an
múinteoir ranga, leis na cúntóirí riachtanas speisialta agus le tuismitheoirí?
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COMAOINEACHA MAIDIR LE CUMARSÁID ISTEACH SA SCOIL 

AN FHOIREANN 

● Tabhair faoi deara gur cheart sásra éigin a bheith ann don fhoireann uile chun cumarsáid a dhéanamh ar bhealach comhoibríoch, agus ba cheart am
sceidealaithe bheith ann don fhoireann chun cumarsáid a dhéanamh leis an bPríomhoide freisin i.e. i rith gnáthuaireanta scoile. Ba cheart an méid sin a
chomhaontú, agus ba cheart go mbeadh sé inmharthana agus soláimhsithe.

TUISMITHEOIRÍ/DALTAÍ 

● Mar an gcéanna caithfidh bealach inmharthana a bheith ann ina bhféadfaidh Tuismitheoirí/Caomhnóirí cumarsáid a dhéanamh leis an scoil agus fráma ama
réasúnta ar féidir leo a bheith ag súil le freagra.

● Cén chaoi ar féidir le daltaí cumarsáid a dhéanamh leis an scoil chun braistint leanúnachais agus slándála a thabhairt?
● An bhfuil tionól digiteach indéanta? Céard is fearr a oibreoidh i do chomhthéacs scoile?

AN ROINN OIDEACHAIS 

● Tugtar an chumarsáid ón Roinn Oideachais cothrom le dáta go rialta. Caithfidh an scoil an cur chuige a chur in oiriúint de réir mar a thagann an treoir sin chun cinn.
Cinntigh gur féidir leis an mBainistíocht Shinsearach sa scoil a cur chuige a chur in oiriúint don treoir sin.
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ACMHAINNÍ CUMARSÁIDE D’FHOIRNE CEANNAIREACHTA SCOILE 

STÓR ACMHAINNÍ 

Cliceáil ar na híomhánna agus ar na naisc thíos le tuilleadh a fháil amach faoi na hardáin éagsúla agus a 
ngnéithe ar líne is féidir a úsáid chun cabhrú le tacaíocht a thabhairt do struchtúir chumarsáide. 

Tugtar na leathanaigh seo cothrom le dáta go minic i gcomhréir leis an gcomhairle sláinte poiblí. 

Comhlachtaí 
Pátrúnachta 

Cuntais Áisiúla ar 
Twitter @PDSTie 

@PDST_leadership 
@PDST_Techined 
@education_ire 

@ncseirl 
@hselive 

CUMANN 
BAINISTÍOCHTA NA 
mBUNSCOILEANNA 

CAITLICEACHA 
https://www.cpsma.ie/ 

CPSMA 

Fondúireacht Ioslamach na 
hÉireann 
www.islamicfoundation.ie 

Faisnéis agus Comhairle 
faoi leanúnachas 

tacaíochta i rith Srianta 
Covid 19 

An tSeirbhís Náisiúnta 
Síceolaíochta Oideachais 
(NEPS) – Ag freagairt do 
Theagmhais Chriticiúla 

Treoirlínte agus Ábhair 
Acmhainne do Scoileanna 

https://www.education.ie/
ga/Scoileanna-
Col%C3%A1ist%C3%AD/Se
irbh%C3%ADs%C3%AD/An
-tSeirbh%C3%ADs-
N%C3%A1isi%C3%BAnta-
S%C3%ADceola%C3%ADoc
hta-Oideachais-NEPS-/An-
tSeirbh%C3%ADs-
N%C3%A1isi%C3%BAnta-
S%C3%ADceola%C3%ADoc
hta-Oideachais-NEPS-.html

@roinnslainte 
BOO 

https://www.etbi.ie/ 

ychological-Service-NEPS-/
covid-19.html 

Foghlaim le Chéile 
https://www.educatetogeth 

er.ie/ 

An Foras Pátrúnachta 
http://www.foras.ie 

Faisnéis maidir le Ciorclán 74/2020 FSS - Coróinvíreas 
Leanúnachas Tacaíochta Leathanach na 

Nuashonruithe 
le linn Covid 19 Cumarsáid/Múinteoireacht 

Srianta & Ardán Foghlama 
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CREAT CHUN CABHRÚ LE PLEAN UM LEANÚNACHAS FOGHLAMA A BHUNÚ 

Faoi Chiorclán 74/2020: “éilítear ar na scoileanna go léir go mbeadh ardán cumarsáide agus foghlama i bhfeidhm acu, 
ar ardán é a thacóidh le scoileanna chun freagairt a dhéanamh más rud é go ndúnfar scoil go páirteach nó go hiomlán 
amach anseo”. Tá sé mar riachtanas íosta do gach scoil ardán Cumarsáide/Foghlama a bhunú (Ciorclán 74/2020, lgh. 
1-2).

Ba cheart do cheannairí scoile cuimhneamh ar na príomhphrionsabail seo a leanas (Ciorclán 74/2020, lch. 6): 
- Cur chuige uile-scoile i leith na cianfhoghlama
- Timpeallachtaí foghlama ar scoil agus timpeallachtaí cianfhoghlama a bhainistiú mar aon le teicneolaíochtaí

riachtanacha
- Scileanna digiteacha na múinteoirí go léir a fhorbairt
- Scileanna inniúlachta digití na ndaltaí a fhorbairt.
- Cumarsáid leanúnach éifeachtach le tuismitheoirí agus le daltaí

Tá na nithe seo a leanas san áireamh sna príomhchomaoineacha a leagtar amach i gCiorclán 74/2020: 
- Ceannaireacht Scoile (lch. 7)
- Cur Chuige Teagaisc agus Foghlama (lch. 7)
- Teacht ar theicneolaíocht (lch. 7)
- Tacaíocht um Fhorbairt Ghairmiúil do cheannairí scoile (lch. 8)
- Droch-Leathanbhanda/Rochtain ar Ghléasanna (lch. 8)

Mínítear sa Treoir maidir le Cianfhoghlaim i gComhthéacs COVID-19: Meán Fómhair – Nollaig 2020 (Leathanach 12) 
conas is féidir linn na nithe seo a leanas a bhaint amach: 

- Teagmháil laethúil rialta le daltaí
- Meascán idir tascanna / eispéiris foghlama treoraithe agus neamhspleácha
- Deiseanna agus eispéiris foghlama atá oiriúnach agus mealltach
- Tascanna foghlama atá ag teacht le riachtanais an dalta/an scoláire
- Aiseolas dhá threo idir an baile agus an scoil
- Tacaíocht do dhaltaí/scoláirí a bhfuil riachtanas speisialta oideachais (RSO) acu

CÉIM PRÍOMHCHOMAOINEACHA MAIDIR LE 
GACH CÉIM 

An Struchtúr 
Cumarsáide ar 

Scoil 

D’fhéadfadh scoileanna na rudaí seo a dhéanamh ar an gcéad dul síos: 
● Smaoineamh ar an mBonneagar cumarsáide reatha agus an chaoi lena úsáid - Cad é an

cleachtas cumarsáide atá leagtha amach? Cad iad na rudaí a bhfuil ag éirí go maith leo?
An bhfuil aon dúshláin ann? An bhfuil an fhoireann uile ar an eolas maidir leis an
mbonneagar agus polasaí cumarsáide (baill foirne nua)? An dtacaíonn an bonneagar
cumarsáide leis an gcumarsáid dhá threo agus an gcuirtear an chumarsáid sin chun
cinn? An bhfuil rud ar bith ar cheart dúinn a athrú?

● Cuimhnigh ar Inniúlacht agus ar Chumas reatha na Múinteoirí cumarsáid a dhéanamh
go digiteach. Seo nasc chuig cúrsa a d’fhéadfadh tacú le múinteoirí sa réimse seo.
D’fhéadfadh sé nach mbeadh sé sin ábhartha do gach comhthéacs scoile

● Cuimhnigh an bhfuil rochtain ag na múinteoirí go leir ar ghléasanna atá oiriúnach
do dhul i ngleic leis an gcianfhoghlaim.

● Má tá Zoom nó ardáin chosúla in úsáid, an bhfuil gnásanna atá le leanúint le linn na
seisiún ar líne comhaontaithe ag an scoil, agus ar cuireadh na gnásanna sin in iúl do
dhaltaí agus do thuismitheoirí?
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● An bhfuil cur amach ag múinteoirí, scoláirí agus tuismitheoirí ar an ardán - rochtain,
gnéithe, conas ábhair a uaslódáil nó a íoslódáil? Seo nasc chuig suíomh gréasáin
úsáideach ar a bhfuil léargas ar na hardáin éagsúla a bhféadfaidh scoileanna a úsáid.

Ansin d’fhéadfadh scoileanna..... 
● Cur chuige comhaontaithe a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm maidir le cumarsáid ar

scoil fad is a bheidh na scoileanna dúnta
● A chinntiú go n-áirítear gach múinteoir sa chur chuige sin agus go mbeidh

baint ag gach múinteoir leis agus go n-ardóidh sé feasacht maidir le cur
chuige comhleanúnach i dtaca le cumarsáid

● Gnásanna a bhunú le haghaidh cianchumarsáide leis an bhfoireann/Foireann
Bainistíochta Ionscoile/Bord Bainistíochta

1. Am caoithiúil do gach páirtí ábhartha bualadh le chéile agus pleanáil le
chéile ar bhealach iomchuí

2. Tacú lena chéile chun cruinnithe a éascú ó thaobh gach duine a bheith ar
fáil agus inniúlacht le huirlisí cumarsáide ar líne

3. Pointe teagmhála a chinneadh chun cruinnithe foirne/ISM/BB a thionscnamh
4. Freagrachtaí maidir le cinntí a thaifeadadh

Comhoibriú leis 
an bhFoireann 

Iomlán le 
cinneadh cad 

atáimid ag 
iarraidh ar 

leanaí a 
fhoghlaim agus 

an taithí ba 
cheart a 

gheobhaidís ón 
bhfoghlaim ina 
dtimpeallacht 
nua foghlama. 

Céard atáimid ag iarraidh ar leanaí a fhoghlaim agus an taithí a gheobhaidh siad ar an 
bhfoghlaim? B’fhéidir go mbeidh gá ag na múinteoirí roinnt ama a chaitheamh ag dul siar ar 
phleananna oibre reatha ar leibhéal ranga aonair lena chinntiú go mbeidh ábhar na hoibre 
oiriúnach don timpeallacht nua foghlama 
- Cad atá indéanta le cumhdach sa spás cianfhoghlama?
- Cad nach bhfuil indéanta le cumhdach sa spás cianfhoghlama?
- Cad a d’fhoghlaimíomar ó bheith ag dul i ngleic leis an bhfoireann, le daltaí agus le
tuismitheoirí ar líne roimhe seo?
- Cad a d’fhoghlaimíomar ón aiseolas - ón bhfoireann, ó thuismitheoirí agus ó dhaltaí?
Sa bhreis air sin, d’fhéadfadh múinteoirí smaoineamh ar an méid ama a chaithfear ar na 
gníomhaíochtaí sin chomh maith leis an gcomhthéacs ina bhfuil tuismitheoirí ag obair ón 
mbaile, agus daltaí as leibhéil ranganna éagsúla acu, e.g. 

- Cén leagan amach a bheidh ar an ngníomhaíocht laethúil agus ar an
gcumarsáid? e.g. seisiúin bheo nó réamhthaifeadta nó meascán?

Agus seisiúin bheo á leagan amach, ba cheart smaoineamh ar an am den lá, fad na 
hidirghníomhaíochta, an líon gléasanna atá ar fáil sa teach, a bhfuiltear ag súil leis ó dhaltaí ó 
aoisghrúpaí agus ó ranganna éagsúla - an bhfuil siad in ann a bheith rannpháirteach i seisiún 
beo ag an am céanna? 

Dearcthaí agus Scileanna mar aon le heolas 
D’fhéadfadh scoileanna iad seo a leanas a chur san áireamh nuair a bhíonn siad ag pleanáil 
d’ábhar na hoibre ar an gcianfhoghlaim: 

● Forbairt scileanna cumarsáide – Machnamh a dhéanamh ar an timpeallacht nua
foghlama agus an tionchar atá aige ar shaol an teaghlaigh, cumarsáid an teaghlaigh –
sceideal laethúil a phleanáil le chéile, agus dul siar air gach lá trí labhairt faoinár n-
eispéireas laethúil, craobh ghinealaigh a chruthú agus caidrimh a thaispeáint (aintíní,
uncailí, col ceathracha), cumarsáid le seantuismitheoirí/baill den teaghlach thar lear –
litreacha, acmhainní digiteacha, cártaí poist, teachtaireachtaí físe; Tionscadal le
seantuismitheoirí nó agallamh le tuismitheoirí maidir lena n-óige ag éirí aníos – ag
ceapadh ceisteanna le cur, ag taifeadadh freagraí, ag tarraingt íomhánna mar léiriú ar
fhreagraí, searáidí a imirt

● Leanaí a spreagadh le cúnamh a thabhairt sa bhaile – ina measc jabanna beaga cosúil
le leapacha a chóiriú, éadaí a chrochadh ar an líne, ábhar tine a thabhairt isteach, béilí
a ullmhú mar ghnáthchúrsa lae, an bord a leagan, peataí a bheathú nuair is iomchuí dá
gcomhthéacs
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● Conas tacú le daoine eile agus liom féin – Dialann a choimeád, seiceáil isteach go
laethúil, cártaí a dhearadh le haghaidh seantuismitheoirí, dul i dteagmháil le
seantuismitheoirí ar an bhfón nó trí theicneolaíocht dhigiteach

● Éirim agus Ionbhá Mothúchánach – feasacht maidir le daoine eile, teacht aniar, tógáil
sealanna, roinnt, feasacht maidir leis an domhan i gcoitinne, criosanna rialtachta,
acmhainní don tseiceáil mhothúchán do leanaí a mbíonn deacracht acu mothúcháin a
chur faoi smacht

● Foghlaim Neamhspleách – tionscadail fhadtéarmacha mar a thugtar le fios sna
Torthaí Foghlaimeoirí mar atá thíos, leanaí chun taighde/ imscrúdú a dhéanamh ar
topaic a bhfuil spéis phearsanta acu féin ann

● Freagracht a chothú i ndaltaí as a gcuid foghlama féin fad is atá an scoil dúnta e.g.
punanna ar líne, log/dialann foghlama, féinmheasúnú ar an obair e.g. dhá réalta
agus mian, éadain le meangadh gáire, punann scríbhneoireachta/ealaíne

Torthaí Foghlaimeoirí – Moltaí do scoileanna: 
Ba cheart smaoineamh ar thorthaí foghlaimeora atá oiriúnach don timpeallacht sa bhaile – 

Tá acmhainní ag Scoilnet a d’athbhreithnigh agus a mhapáil múinteoirí de réir an churaclaim 
Féadfaidh múinteoirí Conairí Foghlama a chruthú chuig acmhainní grúpa. Tá acmhainní 
bunaithe ar thopaicí ar fáil ar Leathanaigh Théama Scoilnet. Tá faisnéis shábháilte iontaofa ar 
fáil freisin trí World Book - Is féidir teacht ar an bhfaisnéis sin ag www.scoilnet.ie. 

● OSPS - Mé féin (Sláinteachas pearsanta, mo láidreachtaí, próifílí, scileanna), Mise
agus Daoine Eile (Tógáil sealanna, cluichí boird, cluichí faoin spéir, ionbhá, teacht
aniar, tabhairt isteach/géilleadh, mo mhuintir, tograí den chraobh ghinealaigh,
tionscadal seantuismitheoirí ag úsáid agallamh ar líne/teileafóin), Mise agus an
Domhan Mór (An aimsir, comharthaí an earraigh, saincheisteanna reatha, mo
thimpeallacht áitiúil)

● Corpoideachas (Damhsa, Lúthchleasaíocht, Cluichí (dúshláin ar líne, ciceanna éirice,
tógáil sealanna, sacar, ciceanna pionóis), Rith, Cluichí faoin spéir), scipeáil, cleas na
bacóide, https://www.pdst.ie/primary/healthwellbeing/distancelearning

● Eolaíocht - Sláinteachas pearsanta, Comharthaí an Earraigh i mo thimpeallacht, éin sa
ghairdín a aithint, crainn sa timpeallacht áitiúil, teachín feithidí a chruthú, síolta a chur
e.g. síolta biolair.
https://www.scoilnet.ie/ga/iar-bhunscoil/lca/

● Stair go neamhbheartaithe – Stair áitiúil (leabharlann ar líne chun tacú leis an
tionscadal), tionscadal seantuismitheoirí, craobh ghinealaigh, taisceadán todhchaí a
chruthú, tionscadal staire a dhéanamh ar topaic a cumhdaíodh cheana féin

● Tíreolaíocht – Cairteacha aimsire, léarscáil de theach, léarscáil den limistéar áitiúil,
léarscáil go dtí an scoil/siopa áitiúil, tionscadal fadtéarmach ar thír/mamach
Éireannach, feasacht ar ghnáthóg áitiúil (crainn, mamaigh, éin, cineálacha difriúla
tithe sa cheantar áitiúil), teachín feithidí a chruthú, pictiúir a ghlacadh den
timpeallacht áitiúil

● Matamaitic – Bearta (Tráthchláir a leagan síos, cócaireacht, bia do pheataí),
Uimhreacha (Táblaí, acmhainní digiteacha). Cuir chuige imscrúdaithe maidir le Mata
maitichttps://pdst.ie/PrimarySTEM; https://nrich.maths.org/

Béarla – Scríbhneoireacht (scríobh litreacha, iontrálacha dialainne, scríobh scéalta
agus filíochta, oidis), Léitheoireacht (go neamhspleách, ag léamh os ard,
eispéireas léitheoireachta comhroinnte), Teanga ó Bhéal (Ceisteanna le fiafraí le
haghaidh thionscadal na Seantuismitheoirí, craobh ghinealaigh, eispéiris ag
cuimhneamh siar – saoire teaghlaigh, achoimre dialainne, taisceadán todhchaí –
céard is cóir a chur isteach agus cén fáth – úsáid as leabharlanna digiteacha chun
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tacaíocht a thabhairt sa réimse seo. Úsáid as téacsanna aonair do ghrúpálacha 
ranga nuair is iomchuí, úsáid as closleabhair. 
https://www.pdst.ie/primary/literacy/literacyathome 

● Gaeilge – Úsáid na Gaeilge sa bhaile, úsáid as TG4 Cúla ar scoil chun tacaíocht a
thabhairt sa réimse seo.

● Ealaín – Cuimilteáin crann, tógáil ó ábhair sa bhaile (cathair a thógáil/taispeántas de
thithe difriúla), colláis ó ábhair sa timpeallacht (clocha, maidí), líníochtaí cailce
lasmuigh – cleas na bacóide, líníocht shocair de mhíreanna éagsúla, portráidí
teaghlaigh, cruthanna 3D nó struchtúir arda a dhéanamh le hábhair atá ar fáil –
spaigití, leamhacháin, boscaí atá úsáidte a athchúrsáil, grianghraif den timpeallacht
áitiúil, saorphéinteáil, uirlis a rinneadh sa bhaile, camchuairt fhíorúil ar dhánlanna
ealaíne timpeall an domhain

● Ceol – ag éisteacht le seánraí difriúla éagsúla, uirlis a chleachtadh (más infheidhme),
uirlis a dhéanamh as ábhair sa bhaile, damhsa a chruthú le dul le píosa ceoil.

● Drámaíocht – dráma a chumadh lena mbréagáin, bábóga, béiríní, súgradh samhlaíoch,
cluichí cosúil le Feicim le mo shúile cinn, Searáidí, etc.

Eispéiris Foghlaimeoirí 
Le linn dhúnadh Covid-19, thug roinnt scoileanna tacaíocht do dhaltaí/scoláirí trí ghléasanna a 
thabhairt ar iasacht dóibh agus/nó trí thascanna a ullmhú, lena n-áirítear tascanna 
measúnuithe, nach dteastaíonn teicneolaíocht chun iad a dhéanamh (Ciorclán 74/2020, 
leathanach 10). 

D’fhéadfadh scoileanna iad seo a leanas a chur san áireamh nuair a bhíonn siad ag pleanáil 
d’ábhar na hoibre ar an gcianfhoghlaim: 

● Tacú le tuismitheoirí chun eispéiris foghlaimeoirí a éagsúlú trí smaoineamh ar
dheiseanna foghlama neamhspleácha, ar fhoghlaim pháirtíochta i measc
deartháireacha agus deirfiúracha, fócas ar fhoghlaim chomhtháite (féach na
moltaí thuas), etc.

● D'fhéadfadh sé nach mbeadh daltaí óga ábalta a bheith rannpháirteach go
neamhspleách agus beidh níos mó tacaíochta ar bhonn aonair de dhíth ar dhaltaí atá
faoi mhíbhuntáiste/a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Tá rannpháirtíocht na
dtuismitheoirí maidir le tacú le daltaí bunscoile chun an chianfhoghlaim a bhainistiú
ríthábhachtach agus tá teagmháil éifeachtach riachtanach chun taca a chur faoin gcur
chuige comhpháirtíochta sin. (Ciorclán 74/2020, leathanach 10).

● D’fhéadfadh an obair a bheith bunaithe ar ghníomhaíochtaí agus a bheith praiticiúil a
mhéid is féidir é.

● Má tá teicneolaíocht in úsáid cuimhnigh ar an tábhacht atá le díriú ar acmhainn
shonrach ar líne seachas ar ardán ar líne

● Cuimhnigh ar theach agus ar thimpeallacht áitiúil an linbh a úsáid a mhéid is
féidir nuair a bheidh gníomhaíochtaí foghlama á gceapadh

● Struchtúr agus Gnáthamh - Na colúin féinleasa a chur san áireamh anseo….lena n-
áirítear am a thabhairt i gcomhair ullmhúcháin agus bia a ithe le chéile chomh maith
le ham i gcomhair sainfhoghlama, foghlaim neamhspleách agus foghlaim
chomhoibríoch. Teicneolaíochtaí digiteacha a chur san áireamh chun tacú leis an
bhfoghlaim neamhspleách – closleabhair etc. Tuismitheoirí a spreagadh chun na
leanaí a bheith páirteach nuair a bhíonn an lá á phleanáil….guth an dalta agus cur
chuige comhoibritheach maidir le pleanáil, rud as a dtiocfaidh tionchar níos fearr ar
chur i bhfeidhm agus ar úinéireacht
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Cinneadh a 
dhéanamh faoi 
cathain atá sé 

oiriúnach 
cumarsáid a 
dhéanamh le 

pobal na scoile 
agus leis an 

bhfoireann/ISM/
An Bord 

Bainistíochta 

D’fhéadfaí na gnásanna seo a leanas a chomhaontú ar leibhéal scoile uile tríd is tríd: 

Pobal na Scoile: 
● Aontú ar mhodh cumarsáide iomchuí le haghaidh gach leibhéal ranga lena chinntiú

nach mbeidh ar thuismitheoirí ardáin éagsúla a rochtain le haghaidh leanaí difriúla.
● Aontú ar am laethúil agus fad na seisiún cianfhoghlama leis na daltaí ar an ardán

cumarsáide agus foghlama atá comhaontaithe.
● Aontú ar conas is féidir leis an scoil cur chuige uilíoch a fhorbairt chun gníomhaíochtaí

foghlama a chur in iúl do thuismitheoirí a bhfuil leanaí acu i roinnt ranganna.
Smaoinigh anseo freisin ar na tuismitheoirí atá ag obair ón mbaile. Smaoinigh ar úsáid
a bhaint as téama aontaitheach le haghaidh grúpáil ranga, téacs aontaitheach le
haghaidh grúpáil ranga, agus úsáid a bhaint as téacsanna ar líne, etc.

● Aontú ar uainiú agus ar ábhar na cumarsáide do thuismitheoirí agus leanaí maidir
le gníomhaíochtaí foghlama - am chun cumarsáid a sheoladh agus a fháil.

● Aontú ar ghnásanna chun dul i ngleic leis an ardán cumarsáide agus foghlama
● Na pointí sin thuas a chur in iúl do thuismitheoirí

An Fhoireann/ISM/An Bord Bainistíochta: 
● Dáta, am agus fad cruinniú foirne/ISM/BB a chomhaontú agus an fháil atá ar

mhúinteoirí á cur san áireamh
● An cineál cumarsáide a úsáidfear don chruinniú a chomhaontú leis an

bhfoireann/ISM/BB
● Gnásanna don chumarsáid ar líne a chomhaontú
● Clár don chruinniú leis an bhfoireann/ISM/BB a chomhaontú le gach páirtí ábhartha
● Pointe teagmhála amháin a chinneadh chun cruinnithe foirne/ISM/BB a thionscnamh
● Duine amháin chun na cinntí a rinneadh agus na gníomhartha a ndearnadh cinneadh

maidir leo a thaifeadadh ag gach cruinniú

Dea-chleachtas a 
bhunú maidir le 

conas agus 
cathain a 

dhéanaimid 
cumarsáid le 

teaghlaigh 

D’fhéadfaí na noirm seo a leanas a chomhaontú ar leibhéal na foirne tríd is tríd 

● Smaoineamh ar na buntáistí atá le hamanna teagmhála sceidealaithe comhaontaithe.
● Arís, smaoinigh air ó pheirspictíocht na dtuismitheoirí – ag cinntiú go ndéantar

cumarsáid le tuismitheoirí a bhfuil leanaí acu i roinnt ranganna ar bhealach uilíoch
● Aontú ar ghnásanna agus ar na tréimhsí ama a bheidh i gceist do na seisiúin ar líne,

agus aird a thabhairt don ábhar beo i gcásanna ina mbeidh leanaí ag aoiseanna éagsúla
ag teaghlaigh agus go mb’fhéidir nach mbeidh ach gléas amháin acu.

Cén chaoi ar 
féidir linn 

pleanáil chun 
leanúint ag úsáid 

measúnaithe 
agus aiseolais 

mar threoir don 
fhoghlaim agus 
don teagasc? 

Ach a bheith ag gabháil do bheartas Measúnaithe do scoile, féadfaidh scoileanna straitéisí agus 
struchtúir McF agus AoL a shainaithint a d’fhéadfadh tacú leis an leanúnachas foghlama fad is 
atá scoileanna dúnta. 

● Ag leanúint lenár bprótacail maidir le cumarsáid, am agus ábhar, smaoinigh ar an
mbealach trína mbíonn dalta nó scoláire in ann a bheith ag obair lena
mhúinteoir/múinteoir

● Cad é cuspóir na hoibre sin?
● Cén chaoi a dtacóidh sé le leanúnachas Foghlama agus Teagaisc?
● Cén chaoi a dtabharfaidh an múinteoir aiseolas don dalta, cén chaoi a dtabharfaidh

an dalta aiseolas don mhúinteoir?
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ROINNT PRÍOMHPHOINTÍ A FHÉADFAIDH SCOILEANNA A CHUR SAN 

ÁIIREAMH AGUS IAD AG TACÚ LE CUR I BHFEIDHM PLEAN 

LEANÚNACHAIS FOGHLAMA SA BHAILE 
● Smaoinigh ar Cultúr agus an Timpeallacht, Curaclam (Teagasc agus Foghlaim), Caidrimh & Comhpháirtíochtaí,

Beartas agus Pleanáil de réir mar a bhíonn do scoil ag gabháil don leanúnachas foghlama. Déan iarracht tascanna
foghlama a chruthú, atá solúbtha, indéanta, réadúil, dearfach agus nach mbeidh tionchar diúltach acu ar shaol an
teaghlaigh.

● Ach leanaí a chuimsiú i bpleanáil, i gcur i bhfeidhm agus in athbhreithniú ar fhoghlaim cabhrófar chun solúbthacht,
úinéireacht agus freagracht as foghlaim a chur chun cinn.

● Smaoinigh ar thorthaí foghlama, snáitheanna agus snáithaonaid den churaclam is iomchuí don timpeallacht
foghlama sa bhaile. Tabhair tacaíocht d’fhorbairt scileanna agus meonta leanaí mar aon lena n-eolas.

● Smaoinigh ar thacú le modheolaíochtaí foghlama éagsúla – foghlaim bunaithe ar súgradh, obair bheirte, foghlaim
ghníomhach, gníomhaíochtaí praiticiúla, foghlaim neamhspleách, gníomhaíochtaí imscrúdaitheacha, foghlaim
pháirtíochta i measc deartháireacha agus deirfiúracha, foghlaim théamach.

● Smaoinigh ar an gcaoi ar féidir le teicneolaíochtaí digiteacha tacú le foghlaim na leanaí.

An Cultúr 
agus an 

Timpeallacht 

Tarlaíonn an fhoghlaim sa bhaile agus i bpobal an fhoghlaimeora anois agus is ansin atá an cultúr 
agus an timpeallacht ina dtarlaíonn sí. Ní mór don leanúnachas foghlama oibriú leis an timpeallacht 
seo agus na deiseanna agus na teorainneacha a chruthaítear leis sin a thuiscint. Ní féidir ar ndóigh an 
lá scoile agus saol an tseomra ranga a athchruthú laistigh den timpeallacht sa bhaile. Ná dearmad go 
bhfuil an fhoireann, na tuismitheoirí agus na daltaí ag feidhmiú i dtimpeallacht baile a d’fhéadfadh a 
bheith ag freastal ar riachtanais difriúla agus ar éilimh dhifriúla. 

An Curaclam (Teagasc 
agus Foghlaim) 

Bhí comhthéacsanna sainiúla ag scoileanna riamh anall. Tá an comhthéacs sainiúil seo an-ábhartha sa 
chomhthéacs a bhaineann le leanúnachas foghlama. Féadfaidh scoileanna smaoineamh air sin de réir 
mar a stiúrann siad an leanúnachas foghlama sin tríd an modh cumarsáide atá oiriúnach dá scoil. Tá 
acmhainní difriúla ar fáil do scoileanna agus do dhaltaí chun tacú leis an bhfoghlaim. Déanfaidh na 
scoileanna breithiúnais faoi na cuir chuige is oiriúnaí don leanúnachas foghlama. Is féidir le 
múinteoirí deiseanna foghlama a chur ar fáil atá oiriúnach do na foghlaimeoirí agus iad ag forbairt a 
n-eolais, a scileanna agus a meonta. Tá múinteoirí in ann gníomhaíochtaí foghlama
forchéimnitheacha a chur ar fáil freisin a bheidh oiriúnach don timpeallacht nua seo. Tugann
curaclam na bunscoile agus curaclam nua teanga na bunscoile deiseanna agus struchtúr chun
tascanna foghlama iomchuí a cheapadh inár saol i láthair na huaire.

Caidrimh agus 

Comhpháirtíochtaí 

Féadfar leanúint ag cothú agus ag forbairt caidreamh agus comhpháirtíochtaí. Is gné ríthábhachtach 
cumarsáid éifeachtach a dhéanamh le tuismitheoirí. Féadfaidh scoileanna tuismitheoirí a spreagadh 
chun leanúint ag tacú le foghlaim a leanaí trí sceidealú agus dearadh iomchuí ar ghníomhaíochtaí 
foghlama. Ach machnamh ceart a dhéanamh ar an timpeallacht foghlama agus ar na héilimh a 
d’fhéadfaí a chur ar thuismitheoirí, cuideofar chuige sin. Tacófar leis an gcaidreamh leis an mbaile má 
fhorbraítear cur chuige iomchuí maidir le cumarsáid. Tá tascanna foghlama in ann caidrimh agus 
comhpháirtíochtaí a chur chun cinn freisin trí thacú le caidrimh an dalta lena chomhghleacaithe sa 
rang, leis an teaghlach i gcoitinne lena n-áirítear seantuismitheoirí agus an pobal ar bhealach 
iomchuí. 

Beartas agus Pleanáil 

Tabharfaidh cuir chuige iomchuí maidir leis an bpleanáil i gcomhair foghlama thar ghrúpálacha ranga 
agus ar fud na scoile tacaíocht shuntasach do dhaltaí. Ní mór do na scoileanna a bheith idir sholúbtha 
agus fhreagrúil de réir mar a thiocfaidh athrú ar chúrsaí. Tá roinnt cuir chuige maidir le plean a bhunú 
don Leanúnachas Foghlama áirithe thíos. B’fhéidir go mbeadh scoileanna in ann rochtain a fháil ar an 
tsraith leathan tacaíochtaí ar líne atá ar fáil trí Scoilnet agus tríd an treoir atá ar fáil ar 
https://www.pdst.ie/DistanceLearning/SourcesofInformation 
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UIRLIS MHACHNAIMH DON PHLEANÁIL 

D’fhéadfadh leideanna cosúil leo sin treoir a thabhairt do mhúinteoirí de réir mar a dhéanann siad machnamh ar fhoghlaim daltaí agus 
d’fhéadfaidís treoir a thabhairt do theaghlaigh de réir mar a shannann siad gníomhaíochtaí foghlama 

Torthaí Foghlaimeoirí Ábhar Eispéiris Foghlaimeoirí Acmhainní Idirdhealú Measúnú 

Céard iad na torthaí 
foghlama, an snáithe 
nó snáithaonad den 
churaclam a 
mbaineann an 
ceacht seo leo? 

An spreagfaidh an 
ghníomhaíocht foghlama 
seo leanaí chun foghlaim 
go neamhspleách nó le 
tacaíocht? 

An spreagann an 
ghníomhaíocht 
foghlama seo forbairt 
scileanna agus nó cuir 
chuige chomh maith le 
sealbhú eolais? 

An bhfuil an t-ábhar 
solúbtha agus an féidir 
é a chur in oiriúint do 
thimpeallachtaí 
foghlama éagsúla sa 
bhaile? 

An éascaíonn an t-
ábhar forbairt cuir 
chuige, scileanna 
agus eolais? 

Ar ceapadh an t-ábhar go 
comhoibritheach lena 
chinntiú go bhfaighidh 
gach dalta deiseanna 
foghlama ag an leibhéal 
ranga seo? 

An bhfuil daltaí ag gabháil 
go fóinteach do 
ghníomhaíochtaí 
foghlama bríche? 

An bhfuil deis ag na 
daltaí a bheith ag dul i 
ngleic le gníomhaíochtaí 
oscailte? 

An bhfuil cothromaíocht 
idir gníomhaíochtaí 
foghlama gníomhacha 
agus obair leabhar? 

An bhfuil deis ag 
foghlaimeoirí fás trí 
idirghníomhaíochtaí 
measúla agus eispéiris 
atá dúshlánach agus 
tacúil? 

An bhfuil acmhainní ar 
fáil agus inrochtana do 
chách? 

Nuair a bhí ábhar á 
cheapadh ar cuireadh 
teorainneacha ama san 
áireamh sa timpeallacht 
foghlama sa bhaile nó i 
gcás ina bhféadfadh 
roinnt deartháireacha nó 
deirfiúracha a bheith ag 
gabháil don fhoghlaim sa 
bhaile? 

Cén chaoi a bhféadfar an 
ghníomhaíocht seo a 
dhifreálú le haghaidh 
leibhéil difriúla cumais? 

An bhfuil na leanaí in 
ann míniú a 
thabhairt ar a bhfuil 
foghlamtha acu? 

An bhfuil na daltaí in ann 
naisc a dhéanamh idir an 
fhoghlaim sin agus 
comhthéacsanna eile? 

An ndíreoidh an 
measúnú aird na leanaí 
ar fhoghlaim bhreise sa 
réimse seo? 

An bhfuil deis ag na 
leanaí machnamh a 
dhéanamh ar a gcuid 
foghlama féin agus 
braistint gur leo féin an 
méid atá foghlamtha acu 
agus go bhfuil siad 
freagrach as? 

An féidir na torthaí 
foghlama a bhaint 
amach? 
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LEANÚNACHAS ACMHAINNÍ FOGHLAMA A STIÚRADH 

STÓR ACMHAINNÍ 

Cliceáil ar na híomhánna agus ar na naisc thíos le tuilleadh a fháil amach faoi na hardáin éagsúla agus a ngnéithe 
ar líne is féidir a úsáid chun an leanúnachas foghlama a stiúradh. 

Ag Teagasc Ar Líne do 
Mhúinteoirí Bunscoile agus 
Iar-Bhunscoile 

Leathanach SFGM ar 
Chianfhoghlaim 

Sláinte agus Folláine, OSPS, 
Folláine agus Tacaíochtaí 
Corpoideachais SFGM 

Curaclam ar líne Acmhainní Ar Líne do Leanaí a 
bhfuil Riachtanais Speisialta 
Oideachais acu 

Tacaíonn Scoilnet le múinteoirí 
Bunscoile agus Iar-Bhunscoile chun 
acmhainní úsáideacha 

a roinnt agus a aimsiú le 
haghaidh an tseomra 
ranga. 

Mol faisnéise agus uirlisí chun 
cabhrú le múinteoirí i rith 

ghéarchéim an choróinvíris (COVID-
19) 

D’ullmhaigh NPC gníomhaíochtaí 
foghlama do thuismitheoirí le 

comhlánú lena gcuid leanaí 

Bhailigh Cumann Múinteoirí 
Éireann (INTO) roinnt leideanna 
praiticiúla dár mbaill maidir le 
foghlaim bunaithe sa bhaile 
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AG TACÚ LEIS AN BHFOIREANN 

PRÍOMHCHOMAOINEACHA Gníomhartha / Cinntí a Glacadh 
Daingnithe ag an mBord 

Bainistíochta? (T/N) 

Ag Tacú leis 
an 

bhFoireann 

● A chinntiú go n-áirítear gach ball foirne i gcumarsáid
(e.g. foireann teagaisc agus chúnta, cúntóirí riachtanas
speisialta etc)

● A chinntiú go dtuigeann an fhoireann ar fad na
hionchais uathu agus na riachtanais i rith na
tréimhse seo. Déan tagairt do cháipéisí treorach an
rialtais agus bhur bplean cianfhoghlama. Ciorclán
74/2020 Tá acmhainn ag bun an leathanaigh maidir
leis an bpleanáil teagmhais don chianfhoghlaim ar
shuíomh gréasáin an Chreata Foghlama Digití
dlplanning.ie  Tá leideanna agus teimpléid
úsáideacha ann chun machnamh agus pleanáil a
dhéanamh leis an bhfoireann.

● A chinntiú go bhfuil gach tuismitheoir ar an eolas
maidir leis an gcur chuige atá á thógáil ag an scoil
agus cathain agus cén chaoi a bhféadfaidh siad
cumarsáid a dhéanamh leis na múinteoirí.

● Smaoinigh ar na buntáistí a bheadh le seiceáil isteach
nó labhairt go rialta leis an bhfoireann

● Smaoinigh ar chur chuige na scoile maidir le folláine
na foirne chun struchtúir chumarsáide agus
leanúnachas foghlama a bhainistiú (féach an rannóg
dar teideal Ag tacú le Folláine)

● A chinntiú go mbeidh aon dualgais a shannfar ar an
bhfoireann chúnta agus ar chúntóirí riachtanas
speisialta oiriúnach dá ról sa scoil.

Tacú leis an 
bhfoireann 

chun 
leanúnachas 
foghlama a 

chinntiú 

• Cén chaoi a bhfuil an fhoireann teagaisc ag obair lena
gcuid scoláirí gach lá? Ar comhaontaíodh cur chuige
comhsheasmhach leis an bhfoireann?

● An bhfuil cur chuige uile-scoile ann chun tacú
le foghlaim na leanaí faoi láthair?

● Cén chaoi a ndéanfar monatóireacht air sin agus cén
chaoi a dtacófar leis?

● Cén cur chuige atá á ghlacadh i gcomhair leanaí le
riachtanais speisialta oideachais atá i ranganna
príomhshrutha? Tá acmhainní ar fáil ón CNOS

● Smaoinigh ar chuir chuige fhéideartha maidir le
cumas ceannaireachta a thógáil i measc na foirne e.g.
an mbeadh daoine a bhfuil tacar scileanna ar leith
acu maidir le foghlaim dhigiteach in ann tacaíocht
agus meantóireacht a thabhairt do dhaoine eile?

● An bhfuil eolas ag na múinteoirí ar fhorbairt ghairmiúil
leanúnach trí ECSI.ie agus www.teachercpd.ie agus
bunaithe ar thacaíocht a thabhairt do na scoláirí agus
iad a i mbun foghlama ar líne?
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INIÚCHADH AR NA STRUCHTÚIR CHINNTEOIREACHTA 

PRÍOMHCHOMAOINE
ACHA 

Gníomhartha / Cinntí a 
Glacadh Daingnithe ag an 

mBord Bainistíochta? (T/N) 

Struchtúir 
chinnteoire

achta 
laistigh de 
phobal na 

scoile 

● Mar Phríomhoide na Scoile, cén chaoi a bhfuil tú ag déanamh
cumarsáide leis an Leas-Phríomhoide agus le Príomhoidí Cúnta chun
príomhchinntí agus príomhchumarsáid a mheas? An é seo an modh nó
an bealach is éifeachtaí? Cuimhnigh ar mhinicíocht, sprioc agus uainiú
na gcruinnithe sin. An raibh tionchar ag an staid reatha ar mhinicíocht
agus éifeachtacht do chuid cumarsáide leis an bhfoireann bainistíochta?
Cén tionchar atá aige sin ar reáchtáil na scoile ó lá go lá?

● Cén chaoi a bhfuil tú ag déanamh cumarsáide leis an mBord
Bainistíochta chun príomhchinntí agus príomhchumarsáid a mheas?
An é sin an modh nó an bealach is éifeachtaí? (ríomhphost, cruinnithe
fíorúla, ardáin ar líne, córais bainistíochta sonraí, tá foráil i gcuid
13.3(g) den Lámhleabhar Rialachais do Bhunscoileanna 2019-2023,
maidir le leas a bhaint as glao comhdhála chun cruinniú a éascú i
roinnt cásanna teoranta. lch 31)

● Smaoinigh go bhféadfaí cruinniú gearr foirne a bheith agaibh ar bhonn
rialta. Lorg tuairimí ón bhfoireann maidir leis na hardáin chumarsáide is
éifeachtaí agus na hamanna a fheileann don mhéid sin a éascú.

● Cuir in iúl don fhoireann cad é an bealach is fearr le teagmháil a
dhéanamh leat mar phríomhoide na scoile le linn na tréimhse seo
agus déan deimhin de go bhfuil na róil cheannaireachta agus na
freagrachtaí éagsúla soiléir.

Comhad 
Riaracháin na 

Ceannaireachta 

Cuimhnigh ar na buntáistí a bheadh le cumas a thógáil don Leas-Phríomhoide 
le bheith ábalta ionadaíocht a dhéanamh do Phríomhoide na Scoile sa 
tréimhse reatha. Cén phríomhfhaisnéis a chaithfidh a bheith ar eolas aige nó 
aici? Tá Teimpléad do Chomhad Riaracháin na Ceannaireachta ar fáil ach 
cliceáil anseo 

Príomhfhaisnéis scoile i gcás nach mbeidh fáil ar an bPríomhoide 
● Comhaid um Chosaint Leanaí
● Sonraí na cuideachta aláraim
● Sonraí le logáil isteach ar CPSMA
● Sonraí le logáil isteach ar IPPN
● Medmark https://www.medmark.ie/teachersna/index.html
● Eochracha don chaibinéad comhad agus cá bhfuil siad.
● Ríomhphost na scoile, glórphost, sonraí agus pasfhocal le logáil isteach.
● OLCS, sonraí / pasfhocail chun logáil isteach, nasc anseo le haghaidh

faisnéis úsáideora le haghaidh OLCS (Ar fáil anseo)
● Sonraí agus pasfhocail le logáil isteach ar ardáin ar líne.
● Sonraí teagmhála le haghaidh bhaill an Bhoird Bainistíochta, go háirithe

an Cathaoirleach agus an Cisteoir.
● Sonraí teagmhála an fheighlí agus an ghlantóra.
● Treoirlínte Airgeadais FSSU (Ar fáil anseo)
● Sonraí ionadaí an Árachais Scoile
● Comhad Príobháideach Pearsanta na Foirne (Comhad

Pearsanra) ainm an dochtúra, sonraí teagmhála i gcás
éigeandála

● Sonraí sa Bhunachar Sonraí Ar Líne do Bhunscoileanna (PoD).
Nasc anseo le haghaidh oiliúint ar líne, lámhleabhar agus
Ceisteanna Coitianta (Ar fáil anseo)
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BA CHEART FAISNÉIS LEOCHAILEACH ATÁ SA DOICIMÉAD SEO A CHOIMEÁD IN ÁIT SHLÁN 

COMHAD RIARACHÁIN NA CEANNAIREACHTA 

Feicfidh tú thíos treoir sracfhéachana ina bhfuil príomhfhaisnéis a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil ó phearsanra na scoile i 
gcás go gcaithfidh siad ionadaíocht a dhéanamh nuair nach bhfuil fáil ar an bpríomhoide. 

CUID A hAON: SONRAÍ TEAGMHÁLA 
PRÍOMHPHEARSANRA SCOILE 

RÓL AINM FÓN RÍOMHPHOST 
LEAS-PHRÍOMHOIDE 

PC1 

PC2 

RÚNAÍ 

FEIGHLÍ 

CATHAOIRLEACH AN BHOIRD 
BAINISTÍOCHTA 

CATHAOIRLEACH AN CHUMAINN 
TUISMITHEOIRÍ 
CIGIRE SCOILE 

OIFIGEACH RIACHTANAS 
OIDEACHAIS SPEISIALTA NA 

SCOILE 
SÍCEOLAÍ NEPS NA SCOILE 

 SONRAÍ MAIDIR LEIS AN SOLÁTHRÓIR SEIRBHÍSE 

CUIDEACHTA POINTE TEAGMHÁLA FÓN/RÍOMHPHOST CUNTAS/TAGAIRT 
SONRAÍ 

SLÁNDÁIL 

DÓITEÁN 

GLANADH 

ÁRACHAS 

FÓN/LEATHANBHANDA 

LEICTREACHAS 

GÁS 

CÚRSAÍ DLÍ 

AIRGEADAS 

STÁISIÚN ÁITIÚIL NA NGARDAÍ 

PLUIMÉIR NA SCOILE 

LEICTREOIR NA SCOILE 

TEICNEOIR TF NA SCOILE 
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CUID A DÓ: CUNTAIS AGUS CÓRAIS SONRAÍ 

SONRAÍ BAINCÉIREACHTA 
Déan teagmháil le Cisteoir an Bhoird Bainistíochta a bhfuil rochtain aige ar na sonraí cuntais. 

Déan tagairt do Threoirlíne Airgeadais P09 - 2018/2019 (FSSU) ‘Baincéireacht Leictreonach a Úsáid chun íocaíochtaí a 
dhéanamh’ 

https://www.fssu.ie/app/uploads/2019/01/Financial-Guideline-P09-Using-Electronic-Banking-for-Making-Payments-2.pdf 

CISTEOIR AN 
BHOIRD 

BAINISTÍOCHTA 

FÓN/RÍOMHPHOST 

CÓRAS NA NÉILEAMH AR LÍNE 
Déan tagairt don Treoirlíne Airgeadais P06 – 2019/2020 (FSSU) ‘An Córas Éileamh ar Líne – Treoirlínte Slándála’, 

https://www.fssu.ie/app/uploads/2019/11/Financial-Guideline-P06-On-Line-Claim-System-2.pdf 

ID ÚSÁIDEORA 

PASFHOCAL 
ARDÁIN AR LÍNE 

CÓRAS BAINISTÍOCHTA SONRAÍ 

AINM ÚSÁIDEORA 

PASFHOCAL 
RÍOMHPHOST NA SCOILE 

AINM ÚSÁIDEORA 

PASFHOCAL 

SUÍOMH GRÉASÁIN/MEÁIN SHÓISIALTA NA SCOILE 

AINM ÚSÁIDEORA 

PASFHOCAL 
LOGÁIL ISTEACH WIFI/IDIRLÍN 

AINM ÚSÁIDEORA 

PASFHOCAL 

SUB SEEKER 

AINM ÚSÁIDEORA 

PASFHOCAL 

AINM ÚSÁIDEORA 

PASFHOCAL 

AINM ÚSÁIDEORA 

PASFHOCAL 

AINM ÚSÁIDEORA 

PASFHOCAL 

AINM ÚSÁIDEORA 

PASFHOCAL 
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AG TACÚ LEIS AN BHFOIREANN AGUS ACMHAINNÍ CUMAIS A FHORBAIRT 

STÓR ACMHAINNÍ 

Cliceáil ar na híomhánna agus ar na naisc thíos le tuilleadh a fháil amach faoi na hardáin éagsúla agus a 
ngnéithe ar líne is féidir a úsáid chun cúnamh a thabhairt cumas a thógáil i measc na foirne. 

Mol Tacaíochta COVID-19 

Codanna maidir le: 
● Saoire
● Ag déileáil le

Cás Dearfach
● CCanna
● Cáipéisí

Tábhachtacha
● Comhfhreagras

na Roinne

Ceisteanna Coitianta, 
Nuashonruithe is Déanaí, 

Beart Acmhainní agus 
Acmhainní eile. 

Gheobhaidh tú raon 
acmhainní anseo a cheap 

Foireann Sláinte agus 
Folláine SFGM. 

Cuireann an tSeirbhís Cúnaimh 
d’Fhostaithe comhairle ar fáil 
d’fhostaithe maidir le réimse 
ceisteanna amhail folláine, cúrsaí 
dlí, airgeadas, méala, coinbhleacht, 
idirghabháil etc. Is seirbhís saor in 
aisce í seo agus tá sé ar fáil do gach 
ball foirne scoile. 

Ciorclán 74 /2020 Ardán 
Cumarsáide / Teagaisc & 

Foghlama 

Sa chiorclán seo éilítear ar 
gach scoil bearta 
teagmhasacha oiriúnacha a 
chur i bhfeidhm lena 
chinntiú go mbeidh 
scoileanna ullmhaithe chun 
leanúint de bheith ag tacú 
le teagasc agus le foghlaim 
sa chás go ndúnfar 
scoileanna go páirteach nó 
go hiomlán de bharr 
comhairle sláinte poiblí. 

Pleanáil Teagmhais don 
Fhoghlaim Dhigiteach 

Tá acmhainn ag bun an 
leathanaigh maidir leis an 
bpleanáil theagmhasach 
don chianfhoghlaim ar 
shuíomh gréasáin an 
Chreata Foghlama Digití. 
Tá leideanna agus 
teimpléid úsáideacha ann 
chun machnamh agus 
pleanáil a dhéanamh leis 
an bhfoireann. 

Treoir maidir le 
Cianfhoghlaim i 
gComhthéacs COVID-
19: Meán Fómhair - 
Nollaig 2020 

Is é is aidhm don 
doiciméad seo ná treoir a 
chur ar fáil do 
bhunscoileanna agus 
scoileanna speisialta i 
gcásanna ina molfaidh 
Sláinte Phoiblí FSS an scoil 
a dhúnadh go páirteach 
nó go hiomlán mar gheall 
ar chás nó cásanna COVID-
19. 

Leathanach Cianfhoghlama 
SFGM Is féidir leat rochtain a 
fháil ar thacaíochtaí 
cianfhoghlama atá cruthaithe 
sna réimsí seo a leanas thíos: 

● Teicneolaíochtaí Digiteacha 
● Sláinte agus Folláine
● Ceannaireacht Scoile
● Litearthacht Bhunscoile
● STEM Bunscoile
● Gaeilge
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AG TACÚ LE FOLLÁINE: Rudaí le cur san áireamh ag foirne Ceannaireachta Scoile 
***Tá tacaíochtaí breise le haghaidh Folláine i scoileanna ar fáil ag 

https://www.pdst.ie/primary/healthwellbeing *** 

PRÍOMHCHOMA
OINEACHA 

Gníomhartha / Cinntí a 
Glacadh Daingnithe ag 
an mBord Bainistíochta? 
(T/N) 

Soiléireacht maidir 
leis na 

teachtaireachtaí faoi 
COVID 19 

Cuimhnigh go bhfuil freagracht ar na gníomhaireachtaí éagsúla Rialtais a 
thugann tacaíocht sa réimse seo as na teachtaireachtaí maidir le COVID 
19. 
Tá treoir do thuismitheoirí agus do scoileanna maidir le labhairt le leanaí 
agus daoine óga ar fáil anseo 
Tá cartlann de theachtaireachtaí roimhe seo agus teachtaireachtaí reatha 
ón Roinn Oideachais ar fáil anseo 

Ag tacú le folláine na 
foirne 

● Bí mórtasach as céimeanna beaga; tabhair aitheantas agus
deimhnigh dea-chleachtas i gcás dúshlánach

● Cuir línte cumarsáide rúnda ar fáil don fhoireann chun deis a
thabhairt dóibh cumarsáid a dhéanamh le ceannaireacht na 
scoile más gá 

● Smaoinigh ar na buntáistí a bhaineann le cumarsáid fhoirmiúil
agus neamhfhoirmiúil leis an bhfoireann.

● Cuir an fhoireann ar an eolas maidir leis na tacaíochtaí atá ar
fáil dóibh, lena n-áirítear suíomh gréasáin an Chláir Cúnaimh
agus Folláine Fostaithe agus suíomh gréasáinNEPS

● Úsáid rannóg Folláine an Mhúinteora ar shuíomh SFGM
anseo mar threoir agus mar thacaíocht

Ag tacú 
folláine 
i measc 
phobal 

na scoile 

● Smaoinigh ar chumas na scoile maidir le teachtaireachtaí
soiléire a thabhairt, agus teachtaireachtaí náisiúnta a
thacaíonn le folláine an phobail a threisiú ag leibhéal áitiúil. Tá
suíomh gréasáin FSS úsáideach don mhéid sin.

● I gcás inarb iomchuí b’fhéidir go mbeadh an scoil in ann
pobal na scoile a chur ar an eolas maidir le forbairtí
áitiúla sa chás reatha.

Ag tacú le folláine 
cheannairí na scoile 

● Líonraí foirne ceannaireachta reatha a chothabháil agus a
fhorbairt laistigh den scoil

● Tá tacaíochtaí sonracha folláine dírithe ar mhúinteoirí ar fáil
ar shuíomh gréasáin an SFGM anseo 

● Tá tacaíocht ar scoil ar fáil ar shuíomh gréasáin an SFGM.
Pasfhocal schoolsupport2020.

● Teagmháil a choimeád le líonraí ceannaireachta múinteoirí
reatha lasmuigh den scoil, lena n-áirítear SFGM, CSL, IPPN agus
líonraí Chumann Múinteoirí Éireann atá bunaithe go háitiúil

● Súil a choimeád ar chothromaíochtaí oibre/saoil nuair a bhítear
ag obair ón mbaile. Aird a thabhairt ar na buntáistí a bhaineann
le spás oibre ainmnithe a bheith ag duine ina ndéantar deighilt
idir saol na hoibre agus an saol sa bhaile nuair is féidir
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