
 

ÁR dTUAIRISC FHÉINMHEASTÓIREACHTA AGUS PLEAN FEABHSÚCHÁIN 

Sa bhliain seo a chuaigh thart, d’fhéachamar ar theagasc agus foghlaim inár scoil chun a fháil amach cad 
atá á dhéanamh go maith againn. Seo a fuaireamar amach: 

Cheap formhór na ndaltaí, 61%,  a bhí páirteach sa suirbhé i 2020 go raibh teicneolaíocht in úsáid ar bhonn 
níos minice i bhformhór na n-ábhar.  

Bhí sé soiléir ó shuirbhé 2018-19 agus ó shuirbhé na bliana seo go gcabhraíonn teicneolaíocht le tuiscint. 
Dar leis na daltaí bhí an ‘tuiscint níos fearr, níos éasca agus níos soiléiré’ le húsáid na teicneolaíochta. Dúirt 
50% i mbliana  go raibh an tuiscint níos éasca le Powerpoint agus Youtube.  

Luaigh 11% gur chabhraigh Power Point le guthú nó fís i 2020. An chúis leis seo ná gur féidir leo éisteacht 
chomh minic agus ba ghá chun go mbeadh tuiscint acu. Taispeánann sé sin go dtuigeann daltaí an tábhacht 
a bhaineann le hathnochtadh san fhoghlaim agus go n-éascaíonn an teicneolaíocht an athnochtadh.  

Neamhchosúil le suirbhé 2018- 19 níor ainmnigh na daltaí réimse leathan d’áiseanna teicneolaíochta nó 
aipeanna. Níor luadh  Kahoot, Quizlet, Edmodo agus araile in aon chor i mbliana. Níor luaigh aon dalta aon 
aip nuair a ceistíodh iad faoi na modhanna teicneolaíochta ba chabhraí.  Níor luadh ach Powerpoint, 
Powerpoint le guthú agus físeáin Youtube. Luaigh 91% iad sin nuair a fiafraíodh díobh cén teicneolaíocht a 
bhí cabhrach. Mar sin bhí an réimse teicneolaíochta luaite ag na daltaí teoranta. 

Cé gur cheap daltaí go raibh teicneolaíocht luachmhar ar an iomlán cheapadar go raibh an teicneolaíocht 
níos fearr nuair a bhí sí nascaithe le modhanna foghlama níos traidisiúnta cosúil le guth an mhúinteora.I 
suirbhé 2019- 2020 luaigh 17%  go raibh guthanna múinteoirí mar ghné tábhachtach. Taispeánann sé sin 
nach bhfuil teicneolaíocht níos fearr ná modhanna múinteoireachta traidisiúnta ach go gcuireann sí leo. Is 
fiú a luadh go raibh daltaí i mbun na cianfhoghlama le dhá mhí nuair a déanadh an suirbhé. 

Na háiseanna ab fhearr leo ná  41% Powerpoint, 29% Youtube 18%, Powerpoint le guthú agus 12% Fís M4.  

 

 

Seo a rinneamar chun a fháil amach cad a bhí á dhéanamh go maith againn, agus cad a d’fhéadfaimis a 
dhéanamh níos fearr: 

Suirbhé curtha ar ghrúpa daltaí thar tréimhse dhá bhliana. A group were surveyed over a period of two 
years. A group of students surveyed over a two year period. 

Anailís ar thorthaí an tsuirbhé sin thar tréimhse dhá bhliana agus iad curtha i gcomparáid lena chéile chun 
a fháil amach an bhfuil athrú, meath nó feabhas tagtha.  The results of the surveys  were analysed  to 
investigate if any change, decline or improvement has occurred. 
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Seo a oibreoimid air anois: 

Scileanna Athmhacnamh agus Féinmheasúnú na ndaltaí a fhorbairt trí bhileoga agus acmhainní don 
athmhacnamh a sholáthar agus a mhíniú don fhoireann mhúinteoireachta.  

Suirbhé a ullmhú do na daltaí bunaithe ar phróiséas an athmhacnaimh. 

 

 

Seo is féidir leatsa a dhéanamh chun cuidiú: 

Labhairt le do mhac/iníon mar gheall ar ról an fhéinmhachnaimh ina gcuid foghlama agus iad a spreagadh 
chun é a úsáid. Speak to your daughter/son about the role of technology in their learning and motivate 
them to use it. 

Comhráití a bheith agat leo mar gheall ar an bhféinmhachnamh chun a gcuid féinfheasachta mar 
fhoghlaimeoir a chothú. Labhairt leo faoi na bealaí gur fhoghlaim tú agus tú ar scoil. Have conversations 
with them about the methods they use to learn to encourage and develop their self-awareness as learners. 
Discuss with them the ways you learned when you were at school. 

Comhráití a bheith agat leo mar gheall ar cad iad na botúin atá déanta acu san fhoghlaim/in ábhair agus iad 
a cheistiú chun a fháil amach cad a athróidh siad anois chun barr feabhais a bhaint amach. Have 
conversations with them about the mistakes them have made while learning/subjects and ask them how 
they might change this going forward to reach their potential. 

An sprioc atá ann ná go mbeadh na daltaí imithe i dtaithí ar labhairt agus comhráití a bheith acu faoina 
gcuid foghlama féin ar scoil agus lasmuigh den lá scoile. The aim is that students become used to speaking 
about and having conversations about their own learning in school and outside of the school day. 

 

Seo roinnt eolais faoin gcaoi ina bhfuil ár gcuid oibre ar siúl againn agus faoi cad a éilíonn an 
Roinn Oideachais agus Scileanna orainn a dhéanamh. 

Am scoile agus laethanta saoire 

Cuireann an Roinn de cheangal ar na h-iar-bunscoileanna uile 167 lá scoile a bheith acu gach bliain, agus 
seachtain scoile 28 uair an chloig.  
I mbliana bhí  168   lá scoile againn, ón [27/08/19] go dtí [29/05/2020]. Tá   30.15   uair an chloig inár 
seachtain scoile.  

Leagann an Roinn amach scoilbhliain chaighdeánach agus laethanta saoire scoile. 
I mbliana thógamar ár laethanta saoire scoile go léir laistigh den am ceadaithe. SEA / NÍ hEA 

Leagann an Roinn síos socruithe do chruinnithe tuismitheoirí/múinteoirí agus cruinnithe foirne. I mbliana 
bhí   7  cruinniú tuismitheoirí/múinteoirí againn agus  6   cruinniú foirne, iad ar fad i gcomhréir le rialacháin 
na Roinne. 

 
Ag tabhairt aire do na leanaí inár scoil 

Cuireann an Roinn de cheangal ar scoileanna na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí atá leagtha síos aici 
a leanúint. Tá aontaithe ag ár mbord bainistíochta i scríbhinn é seo a dhéanamh.    
     TÁ / NÍL 



Tá a fhios ag na múinteoirí go léir faoi na Nósanna Imeachta agus táimid tar éis a rá leis an tuismitheoirí go 
léir fúthu agus an chaoi ina leanaimid iad.   TÁ / NÍL 
Is é/í ár dTeagmhálaí Ainmnithe _________Tadhg O Laighin ________ 

agus is é/í ár dTeagmhálaí Ainmnithe Tánaisteach ______Amy Ní Laoire_________________ 

 
Rollú agus tinreamh 

Cuireann an Roinn de cheangal ar scoileanna polasaí iontrála a bheith acu agus a fhoilsiú, tinreamh a 
thaifeadadh agus a thuairisciú go cruinn, agus tinreamh ard agus rannpháirtíocht a spreagadh. 

Tá polasaí iontrála againn agus tá sé foilsithe.    TÁ / NÍL 
Rinneamar athbhreithniú (agus nuashonrú) ar ár bpolasaí iontrála ar:  05/2020 

Tá taifid chruinne á gcoinneáil againn ar thinreamh agus déanaimid iad a thuairisciú mar is gá.  
        TÁ / NÍL 

Spreagaimid tinreamh ard ar na bealaí seo a leanas: _Córas Molta, Bronnadh teastaisí ar tinreamh maith, 
litreacha a abhaile, Comhrá seachtainiúl leis an múinteoir ranga. ________________________ 

Seo mar is féidir leatsa cuidiú: ____Cinntigh go dtagann do mhac / iníon ar scoil agus in am. Cuir an scoil ar 
an eolas má tá siad le bheith as láthair. __________ 

 
Iompar dearfach do scoil shona 

Cuireann an Roinn de cheangal ar scoileanna cód iompair a bheith acu, agus iarrann orainn dul i gcomhairle 
le tuismitheoirí agus scoláirí faoi. Déanaimid é seo.  TÁ / NÍL 

Tugann ár gcód iompair cur síos ar iompar dearfach agus tacaíonn sé leis. TÁ / NÍL 

Tá polasaí frithbhulaíochta an-soiléir agus ar ardphróifíl againn inár scoil. TÁ / NÍL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


