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Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna - Forléargas
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DOMAINS STANDARDS

Ceannaireacht ar fhoghlaim 
agus ar theagasc

Maidir leis na ceannairí scoile:

cuireann siad cultúr d’fheabhsú, comhoibriú, nuálaíocht agus cruthaitheacht san fhoghlaim, sa teagasc agus 
sa mheasúnú chun cinn 

cothaíonn siad tiomantas don chuimsiú, comhdheiseanna agus forbairt iomlánaíoch gach dalta

bainistíonn siad pleanáil agus cur i bhfeidhm an churaclaim

cothaíonn siad forbairt ghairmiúil do mhúinteoirí a shaibhríonn foghlaim na múinteoirí agus na ndaltaí 

An eagraíocht a bhainistiú

Maidir leis na ceannairí scoile:

bunaíonn siad timpeallacht foghlama ordúil, slán agus sláintiúil, agus coinníonn siad í trí chumarsáid 
éifeachtach

bainistíonn siad acmhainní daonna, fisiciúla agus airgeadais na scoile chun eagraíocht foghlama a chruthú 
agus a choinneáil 

bainistíonn siad staideanna dúshlánacha agus casta ar bhealach a léiríonn comhionannas, cothroime agus 
cóir 

forbraíonn siad agus cuireann siad i bhfeidhm córas chun freagracht agus cuntasacht ghairmiúil a chur chun 
cinn 

Ceannaireacht ar fhorbairt na 
scoile

Maidir leis na ceannairí scoile:

cuireann siad an fhís atá mar threoir ag an scoil in iúl agus bíonn siad i gceannas ar bhaint amach na físe sin

bíonn siad i gceannas ar rannpháirtíocht na scoile i bpróiseas leanúnach na féinmheastóireachta

déanann siad caidrimh a thógáil agus a choinneáil laistigh den scoil, le scoileanna eile, agus leis an bpobal 
níos leithne

déanann siad bainistiú, ceannaireacht agus idirghabháil ar an athrú d’fhonn freagairt ar riachtanais na 
scoile atá ag athrú agus ar athruithe san oideachas

Acmhainn na ceannaireachta a 
fhorbairt 

Maidir leis na ceannairí scoile:

déanann siad measúnú ar a gcleachtas mar cheannairí agus forbraíonn siad an tuiscint atá acu ar 
cheannaireacht inbhuanaithe agus éifeachtach

cuireann siad ar chumas na foirne róil cheannaireachta a ghlacadh agus a chur i bhfeidhm

cothaíonn siad agus éascaíonn siad an fhorbairt ar ghuth na ndaltaí, rannpháirtíocht na ndaltaí agus 
ceannaireacht na ndaltaí

tógann siad líonraí gairmiúla le ceannairí scoile eile
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Torthaí na bhfoghlaimeoirí

Maidir leis na daltaí:

baineann siad taitneamh as a gcuid foghlama, tá siad spreagtha chun foghlama, agus tá siad ag súil le 
gnóthachtáil mar fhoghlaimeoirí

tá an t-eolas agus na scileanna riachtanacha acu chun iad féin agus a gcaidreamh a thuiscint

léiríonn siad an t-eolas, na scileanna agus an tuiscint atá de dhíth ar churaclam na bunscoile

baineann siad amach na cuspóirí foghlama atá luaite don téarma agus don bhliain

Eispéiris na bhfoghlaimeoirí

Maidir leis na daltaí:

glacann siad páirt go tairbheach i ngníomhaíochtaí foghlama fiúntacha 

fásann siad mar fhoghlaimeoirí trí idirghníomhaíochtaí ómósacha agus eispéiris atá dúshlánach agus 
tacaíoch

déanann siad athmhachnamh ar a ndul chun cinn mar fhoghlaimeoirí agus forbraíonn siad mothúchán 
d’úinéireacht agus de fhreagracht as a bhfoghlaim

faigheann siad deiseanna chun na scileanna agus na dearcthaí a fhorbairt atá riachtanach don fhoghlaim ar 
feadh an tsaoil

Cleachtas aonair na múinteoirí

Maidir leis an múinteoir:

tá an t-eolas ábhair, an t-eolas oideolaíochta agus na scileanna bainistíochta seomra ranga riachtanacha 
aige/aici

roghnaíonn agus úsáideann sé/sí cleachtais pleanála, ullmhúcháin agus measúnaithe a chuireann foghlaim 
na ndaltaí chun cinn

roghnaíonn agus úsáideann sé/sí cuir chuige teagaisc atá oiriúnach do na cuspóirí foghlama agus do 
riachtanais foghlama na ndaltaí

freagraíonn sé/sí do riachtanais foghlama aonair agus idirdhealaíonn sé/sí gníomhaíochtaí teagaisc agus 
foghlama mar is gá

Cleachtas comhchoiteann / 
comhoibríoch na múinteoirí

Maidir leis na múinteoirí:

tá meas acu ar an bhforbairt ghairmiúil agus ar an gcomhoibriú gairmiúil agus glacann siad páirt iontu

oibríonn siad le chéile chun deiseanna foghlama a cheapadh do dhaltaí ar fud an churaclaim agus taobh 
amuigh de

i gcomhar lena chéile forbraíonn siad agus cuireann siad i bhfeidhm cleachtais measúnaithe fhoirmitheacha 
agus shuimitheacha atá comhsheasmhach agus iontaofa

cuidíonn siad leis an acmhainn uile-foirne a thógáil trína saineolas a roinnt 


