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Gluais na dTéarmaí  
 

Na Cuspóirí   na ráitis a dhéanann aidhm an chúrsa, líon an phobail ar a bhfuil na ráitis dírithe agus na 
gnáthchuspóirí i dtéarmaí foghlama foriomláine do na rannpháirtithe a chuimsiú. 

 
Sannadh gníomhaíocht nó tasc tarraingteach ar líne atá deartha chun gnóthachtáil an rannpháirtí i leith 

na torthaí foghlama a léiriú. 
 
An Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD)    Is téarma é CPD a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar fhoghlaim ar 

feadh an tsaoil nó ar oideachas leanúnach do mhúinteoirí. 
 
An Grúpa Cúrsa an t-eagrú ar nach mó ná fiche cúig rannpháirtí i ngrúpaí chun freastal ar chúrsaí aghaidhe ar 

aghaidh agus ar nach mó ná seachtú cúig rannpháirtí chun freastal ar chúrsaí ar líne.  
 
Na Critéir na ráitis cháilíochtúla nó chainníochtúla lena ndéantar an cúrsa a cheadú agus a mheasúnú 
 
An Dearthóir/an tÚdar an téarma a mbaintear úsáid as chun cur síos a dhéanamh ar an duine leis an saineolas cuí a 

rinne an t-ábhar i gcúrsa ar líne a dhearadh agus a chur i dtoll a chéile.  
 
An Stiúrthóir an duine a bhfuil an fhreagracht do bhainistiú an chúrsa leagtha mar chúram air.  
 
Lá Saoire Fíorphearsanta – Faigheann múinteoirí teidlíocht i leith na laethanta seo atá bunaithe ar fhad thréimhse a 

gcuid rannpháirtíochta ar Chúrsa(í) Samhraidh. 
 
Teagascóir ar líne an téarma a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar an ról ceannaireachta i gcúrsa ar líne, ina 

gcuidíonn an teagascóir leis an bhfoghlaimeoir a threorú seachas deachtú nó seachadadh a 
dhéanamh ar an ábhar.  Déanann sé/sí ceisteanna na rannpháirtithe a fhreagairt, fóraim a 
bhainistiú, rannpháirtíocht a éascú agus tascanna a mheasúnú. 

 
Aiseolas  tuairimí ar leith, treoir agus eolas leis an teagascóir mar fhreagairt ar ghníomhaíocht nó tasc 

an fhoghlaimeora. 
 
Ráitis torthaí foghlama ina ndéanfar sonrú ar an méid a bheidh ar eolas, a thuigfidh nó a léireoidh an rannpháirtí, ar 

mhodúl nó aonad cúrsa a thabhairt chun críche go rathúil.  Ba chóir go mbeadh na torthaí 
foghlama Sonrach, Intomhaiste, Indéanta, Réalaíoch agus Faoi Cheangal Ama (SMART). 

  
Litearthacht  tagraítear do Bhéarla nó do Ghaeilge nó don dá theanga. 
Na Modheolaíochtaí na prionsabail agus na straitéisí teagaisc a úsáideann an teagascóir chun an leibhéal foghlama 

inmhianaithe a bhaint amach do rannpháirtithe.  Lena n-áirítear léachtaí, ceardlanna, 
podchraoltaí, ranganna teagaisc beo etc. 

 
An Soláthraí tagraítear d’institiúid, ionad oideachais, cuideachta nó comhlacht eile a dhéanann an cúrsa a 

thairiscint. 
 
Taifead Foghlama taifead foghlama do rannpháirtithe ar chúrsa samhraidh, ina n-áirítear réimse ábhar éagsúil a 

léiríonn gnóthachtálacha na rannpháirtithe i leith torthaí foghlama an chúrsa.  Féadfar taifead 
foghlama a chruthú i bhfoirm chruachóipe nó i bhfoirm leictreonach.  

 
An Lámhleabhar Dearbhaithe Cáilíochta – an cháipéis fhoilsithe ina leagtar síos na próisis agus na nósanna 

imeachta a bhunaíonn soláthraí ar líne d’fhonn monatóireacht a dhéanamh ar sholáthar cúrsaí 
samhraidh, chun a chinntiú go ndéanfar na caighdeáin cháilíochta a chomhlíonadh. 

 
SSE Féinmheastóireacht scoile (SSE).   www.schoolself-evaluation.ie 

http://www.schoolself-evaluation.ie/
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Cúrsa Samhraidh       tagraíonn sé seo do chúrsa ar chuid dhílis d'fhoghlaim ghairmiúil múinteoirí in Éirinn é. 

TES   Rannóg Um Oideachas Múinteoirí 

DEC   Ionad Oideachais Dhroim Conrach 
 
 nAn Teagascóir an téarma a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar an ról ceannaireachta i gcúrsa aghaidhe 

ar aghaidh ina gcuidíonn an teagascóir leis an bhfoghlaimeoir a threorú ar mhaithe lena 
cuid/chuid foghlama.  Déanann sé/sí ábhar a chur i láthair, plé a éascú, rannpháirtíocht a chur 
chun cinn, tascanna agus gníomhaíochtaí a eagrú agus aiseolas a chur ar fáil chun tacú leis an 
bhfoghlaim. 

 

Fáilte go Leabhrán na Soláthraithe do Chúrsaí Samhraidh 2022 
 
Cuireann clár an chúrsa samhraidh do mhúinteoirí le contanam foghlama gairmiúla na múinteoirí, cuireann sé 
nuálaíocht agus sármhaitheas chun cinn sa teagasc, san fhoghlaim agus sa mheasúnú, agus tacaíonn sé leis na 
spriocanna atá leagtha amach i Ráiteas Straitéise na Roinne- Cumasú 2020-2022 agus le tosaíochtaí náisiúnta eile atá 
ábhartha ag an am seo. 
 
Go raibh maith agat as d’ionchur agus as do chomhoibriú chun an clár tábhachtach seo a chur ar fáil. I gcomhar lena 
chéile, leanfaimid dár n-iarrachtaí chun eispéiris foghlama na múinteoirí a fheabhsú agus chun a chinntiú go mbeidh 
tionchar buan ag a gcuid foghlama ar thorthaí agus ar eispéiris foghlama na ndaltaí. 
 
Cuireadh tús le timthriall faofa trí bliana in 2020 do na cúrsaí samhraidh sin lena mbaineann teidlíocht laethanta saoire 
pearsanta breise (LSP) do mhúinteoirí bunscoile. Féadfaidh cúrsaí a faomhadh in 2020 a bheith faofa go ceann trí bliana 
san iomlán (2020-2022).  
 
Sa Leabhrán seo do Sholáthraithe leagtar amach na riachtanais agus na critéir riaracháin chun cúrsaí samhraidh do 
mhúinteoirí a fhaomhadh agus a sheachadadh, lena mbaineann teidlíocht maidir le laethanta saoire pearsanta breise 
(LSP) do mhúinteoirí bunscoile. Is é príomhaidhm an leabhráin cáilíocht a chur chun cinn agus a chinntiú i ngach gné 
den chlár. 
 
Tugtar cuireadh anois do sholáthraithe cúrsaí nua iarratais a chur isteach le haghaidh 2022 ach sa dá chatagóir seo  
amháin 

• Litearthacht (Béarla agus Gaeilge) agus/nó uimhearthacht chun freastal ar riachtanais raon 
foghlaimeoirí i ngach bunscoil 

 

• Cúrsaí a thacaíonn le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta acu.  

 
 

 
1. Riachtanais maidir le Cúrsaí Samhraidh do mhúinteoirí a bhfuil laethanta saoire pearsanta breise acu (LSP) 

2022 

• Nuair is infheidhme, déanann ábhar an chúrsa naisc fhiúntacha leis an Straitéis Litearthachta agus 

Uimhearthachta chun nuálaíocht agus barr feabhais a chur chun cinn sa teagasc, san fhoghlaim agus sa 

mheasúnú. 

• Ba chóir go mbeadh aidhmeanna foghlama agus taithí na múinteoirí i gcúrsaí litearthachta i mBéarla 

agus i nGaeilge mar bhonn taca ag aidhmeanna agus prionsabail oideolaíocha Churaclam Teanga na 

Bunscoile 2019. 

• Tá ábhar an chúrsa dírithe ar thorthaí foghlama agus eispéiris na ndaltaí a fheabhsú agus ba cheart go 

mbeadh an doiciméad, Ag Breathnú ar an Scoil againne 2016-Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna (RO), 

mar bhonn eolais aige ar bhealach a bhfuil cuspóir leis  
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• Ba cheart go mbeadh dearadh agus ábhar cúrsaí agus torthaí foghlama do mhúinteoirí bunaithe ar 

bheartais agus straitéisí reatha na Roinne Oideachais agus go háirithe ar athchóiriú agus cur i bhfeidhm 

curaclaim, agus a bheith dírithe ar nuálaíocht agus sármhaitheas i dteagasc, i bhfoghlaim agus i measúnú 

a fheabhsú agus a chur chun cinn. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, tá achoimre chuimsitheach ar 

phríomhdhoiciméid straitéis náisiúnta agus oiliúna liostaithe in Aguisín 1, (lch 18-22) de Cumasú, Ráiteas 

Straitéise 2019-2022 (ROS). 

• Tá sé de fhreagracht ar an soláthraí córais a bheith i bhfeidhm chun rochtain riaracháin neamh-

eagarthóireachta ar an gcúrsa a chur ar fáil do chigirí. Beidh rochtain ag teastáil freisin ar an bhfaisnéis is 

deireanaí ar gach gné de chúrsaí ar líne, mar shampla líon na rannpháirtithe cláraithe agus na 

rannpháirtithe a chríochnaigh cúrsa, líon na rannpháirtithe a sannadh do theagascóir tiomnaithe, 

uaireanta logáilte, tascanna, cumarsáid ábhartha, aiseolas ó rannpháirtithe srl. I gcás nach bhfuil a leithéid 

de chórais i bhfeidhm, tarraingeoidh TES faomhadh don chúrsa siar. 

• Ní mór do sholáthraithe a chinntiú go bhfuil an t-ábhar léitheoireachta agus an taighde go léir a chuirtear 

ar fáil do rannpháirtithe ar an gcaighdeán is airde, cothrom le dáta agus go bhfuil sé ar aon dul le dea-

chleachtas agus le beartais agus straitéisí na RO.   

• Maidir le soláthraithe ar líne cúrsaí iomadúla samhraidh, beidh an líon rannpháirtithe a chomhlánaíonn 3 

chúrsa, 2 chúrsa agus díreach 1 chúrsa de dhíth mar chuid de na tuairisceáin staitistice. 

•  Tabhair faoi deara le do thoil, ní ghlactar le ceisteanna ilroghnacha mar thascanna foghlama iomchuí a 

thuilleadh chun foghlaim na rannpháirtithe ar an gcúrsa a mheas 

Forchoimeádann TES an ceart faomhadh cúrsa a tharraingt siar i gcás nach léiríonn ábhar sonrach an chúrsa, nó 
ábhair agus acmhainní an chúrsa an beartas náisiúnta  

 
Tabhair na nithe seo a leanas do d’aire, le do thoil: 

 
• Ní mór iarratais i gcomhair cúrsaí samhraidh a chur isteach i bhformáid pdf agus an gnás ainmnithe 

teidealanchúrsasamhraidh.pdf (i.e. matasaseomraranga.pdf) á leanúint. 

• I gcás gach cúrsa nua a cheadófar 2020-2022, eiseoidh soláthraí an chúrsa teastas a bhaineann go sonrach 

le foghlaim aghaidh ar aghaidh, foghlaim ar líne nó foghlaim chumaisc chuig na rannpháirtithe. Beidh 

taifead den dáta ar thosaigh an rannpháirtí an cúrsa chomh maith leis an dáta ar chríochnaigh an 

rannpháirtí an cúrsa sna teastais. 

• Má chláraigh rannpháirtí do níos mó ná cúrsa amháin, ní mór cúrsaí a chur i gcrích go comhleanúnach 

seachas i gcomhthráth.  

 
 

Riachtanas do chealú na gcúrsaí samhraidh 
 

Is é cúram an tsoláthróra chun a chinntiú go gcláraítear líon leordhóthanach oidí chun is go gcuirfear cúrsa ar siúl. Lena 
chinntiú nach mbeidh deacrachtaí i gceist le reáchtáil chlár na gcúrsaí samhraidh, ní mór do na soláthraithe go léir a 
dheimhniú tráth nach déanaí ná 16.00 ar an Aoine an 24 Meitheamh 2022  go bhfuil líon dóthanach cláraithe leo 
agus go rachfar ar aghaidh leis na cúrsaí atá fógartha acu. Cinnteofar leis sin go mbíonn dóthain ama ag na hoidí i gceist 
chun iarratas a chur isteach ar chúrsa malartach 

 
Bainistiú Cúrsa 

1. Cothabháil na gcóimheasa cearta idir teagascóirí agus rannpháirtithe  
Is ar sholáthraí an chúrsa ar líne atá an fhreagracht maidir lena chinntiú go gcoinneofar na cóimheasa 
cearta idir teagascóirí agus rannpháirtithe i gcás cúrsaí ar líne. Ní fhéadfaidh níos mó ná 75 rannpháirtí 
bheith cláraithe i ngrúpa cúrsa a shanntar do theagascóir faoi leith/tiomnaithe. Tá feidhm leis sin nuair 
atá múinteoirí cláraithe ach nár thosaigh siad, nó mura bhfuil siad gníomhach. Maidir le cúrsaí duine le 
duine, ba cheart don soláthraí a chinntiú go gcloítear le cóimheas uasta cúig rannpháirtí is fiche agus le 
cóimheas 10:1 ar a laghad ag teagascóir/láithreoir amháin. 
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2. Rollaí a chothabháil i gceart ar chúrsaí duine le duine  
Is é cúram an tsoláthróra chun a chinntiú go sínítear na clárleabhair faoi dhó in aghaidh an lae, uair amháin 
ar maidin agus uair amháin um thráthnóna, agus go léirítear go cruinn iontu freastal na rannpháirtithe.  

Forléargas 
 
Cuspóir 
 
Déanann an Leabhrán Soláthraithe seo na riachtanais riaracháin agus na critéir a leagtar síos do chúrsaí samhraidh a 
cheadú agus a sheachadadh, ina bhfuil teidlíocht i leith laethanta saoire fíorphearsanta do mhúinteoirí ag gabháil leo.  
Tá mar phríomhchuspóir ag an leabhrán ardchaighdeán a chinntiú agus a chur chun cinn i ngnéithe an chláir ina 
iomláine.    
 
Cúlra 

 
Is cuid dhílis d'fhoghlaim ghairmiúil múinteoirí in Éirinn é an clár cúrsa samhraidh. Ó 2012 i leith, tá na cúrsaí sin ar fáil 
do mhúinteoirí iar-bhunscoile. Déantar na cúrsaí a sholáthar ar bhealaí éagsúla, modhanna soláthair aghaidh ar 
aghaidh, ar líne agus modhanna cumaisc.  
 
Tá an Rannóg Oideachais Múinteora (TES), a fheidhmíonn faoi choimirce na Roinne Oideachais freagrach as an gclár 
cúrsa samhraidh agus tá sainchúram foriomlán ar an Rannóg i dtaobh maoirseacht a dhéanamh ar ardchaighdeán 
soláthar CPD, chun tacú le múinteoirí agus le ceannairí scoile tosaíochtaí beartais náisiúnta a chur i bhfeidhm. Déanann 
Ionad Oideachais Dhroim Conrach (DEC) an clár cúrsa samhraidh a riar. Níl ach na cúrsaí samhraidh atá faofa ag an 
Roinn Oideachais ar mholadh na Cigireachta, i dteideal laethanta EPV do mhúinteoirí bunscoile faoi théarmaí Rial 58, 
i Rialacha do Scoileanna Náisiúnta. 
 
Aidhm 
 
Is é príomhchuspóir an chláir cúrsa samhraidh scileanna múinteoireachta, foghlama agus/nó bainistíochta a chur 
chun cinn chun torthaí feabhsaithe foghlama do dhaltaí a chur i gcrích. Ba cheart go mbeadh straitéisí oiriúnacha san 
áireamh chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí maidir le tabhairt faoi fhéinmheastóireacht scoile (FMS) agus 
maidir le húsáid éifeachtach a bhaint as Teicneolaíochtaí Digiteacha (TD). Nuair is iomchuí, ba cheart naisc bhríocha a 
dhéanamh sna cúrsaí seo leis an Straitéis Náisiúnta Litearthachta agus Uimhearthachta 2011-2022, le Beartas 
Oideachais STEM 2017-2026 agus ba chóir téamaí a bhaineann le sláinte agus folláine a chur chun cinn de réir 
bheartas na RO. Ba cheart go léireodh cúrsaí a eagraítear faoin gClár prionsabail Cosán, an creat náisiúnta 
d’fhoghlaim múinteoirí. https://www.teachingcouncil.ie/en/publications/teacher-education/cosan-framework-for-
teachers-learning.pdf 
 
 
Dírithe ar Ardchaighdeán 
 
Déanann CPD éifeachtach saol gairmiúil múinteoirí a fheabhsú agus tá tionchar díreach aige ar an gcaighdeán foghlama 
do dhaltaí. Chun a bheith éifeachtach, ní mór go ndéanfadh foghlaim ghníomhach, ábhar soiléir, díriú ar fhoghlaim 
dhaltaí agus rannpháirtíocht múinteora feabhsaithe taca a chur faoi fhorbairt ghairmiúil mhúinteora. Tá ar chumas 
cúrsaí samhraidh ardchaighdeáin múinteoirí a chumasú d’fhonn tuiscint chumhachtach a fhorbairt i leith an ábhair a 
mhúineann siad, an bealach a mhúintear an t-ábhar sin agus an bealach a fhoghlaimíonn na daltaí. Déanann an 
Leabhrán Soláthraithe seo, ionchais shoiléire a leagan síos chun críche ardchaighdeáin a chinntiú agus a chur chun cinn 
in eagrú agus i seachadadh cúrsaí samhraidh.  Glacann an Chigireacht le ról dearbhaithe ardchaighdeáin sa cheadú 
agus sa mheasúnú a dhéantar ar an gclár cúrsa samhraidh do mhúinteoirí.   

Tugtar cuireadh do sholáthraithe  cúrsaí nua a chur isteach sa dá chatagóir seo  amháin 
 

• Litearthacht (Béarla agus Gaeilge) agus/nó uimhearthacht chun freastal ar riachtanais raon 
foghlaimeoirí i ngach bunscoil 

 

https://www.teachingcouncil.ie/en/publications/teacher-education/cosan-framework-for-teachers-learning.pdf
https://www.teachingcouncil.ie/en/publications/teacher-education/cosan-framework-for-teachers-learning.pdf
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• Cúrsaí a thacaíonn le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta acu.  
 
 
 

Dearbhú cáilíochta 
 
Cáilíocht Chúrsa  
 
Tá TES meáite ar a chinntiú go gcuireann clár na gcúrsaí samhraidh do mhúinteoirí taithí shaibhir spreagúil foghlama 
ar fáil do rannpháirtithe a fheabhsaíonn a gcuid eolais agus scileanna agus a chuireann nuálaíocht agus sármhaitheas 
chun cinn sa teagasc, san fhoghlaim agus sa mheasúnú. Tá clár an chúrsa samhraidh do mhúinteoirí mar chuid de 
chontanam d’fhoghlaim ghairmiúil mhúinteoirí mar a léiríonn Cosán, an creat náisiúnta d’fhoghlaim mhúinteoirí. 
Is iad na príomhcheisteanna do gach duine a bhfuil baint acu le heagrú cúrsaí samhraidh ná go bhfuil cúrsaí ar 
ardchaighdeán agus go ndíríonn siad ar fheabhas a chur ar eispéiris foghlama agus ar thorthaí daltaí i scoileanna (LAOS 
2016) agus ar tionchar díreach a imirt orthu. 
 
Tá ról tábhachtach ag teagascóir an chúrsa chun a chinntiú go gcuirfear taithí ardchaighdeáin foghlama ar fáil do na 
múinteoirí rannpháirteacha.  Ní mór go mbeadh taithí agus saineolas forleathan ag múinteoirí ar ábhar an chúrsa 
áirithe agus ba chóir go mbeadh scileanna maithe éascaithe acu chomh maith.  Ní mór go gcuirfeadh cuspóirí agus 
torthaí foghlama an chúrsa treoir ar fáil don teagascóir. Tá éagsúlachtaí idir ról an teagascóra i gcúrsaí aghaidhe ar 
aghaidh agus ról an teagascóra i gcúrsaí a reáchtáiltear ar líne, ag tógáil san áireamh na timpeallachtaí foghlama atá i 
gceist.  Ar a shon sin, tá ardleibhéal ghníomhaíocht na rannpháirtithe ar cheann de na príomhróil a áirítear leis an dá 
mhodh teagaisc. 
 
 

Ról an teagascóra i gcúrsaí aghaidhe ar aghaidh 

Beidh an teagascóir ina mhúinteoir cláraithe an teagascóir, ach amháin sa chás go bhfuil saineolas aitheanta ar leith ag 
teagascóir ó dhisciplín eile a bhaineann le hábhar an chúrsa. 
 

I gcúrsaí aghaidhe ar aghaidh, is iad seo a leanas ról an teagascóra/teagascóirí:  

• A bheith i gceannas ar an bpróiseas foghlama agus na rannpháirtithe a threorú i dtaca le cuspóirí agus 
torthaí an chúrsa a bhaint amach. 

• Ábhar nua a chur i láthair do na rannpháirtithe ag úsáid réimse éagsúla modheolaíochtaí. 

• Éascú a dhéanamh ar dheiseanna do rannpháirtithe gníomhú lena chéile chun a gcleachtadh a roinnt lena 
chéile agus ábhar an chúrsa a phlé.  

• Deiseanna a thabhairt do rannpháirtithe machnamh a dhéanamh ar a gcleachtadh féin agus ullmhú i 
gcomhair ábhar an chúrsa a chur i bhfeidhm ina seomraí ranga féin. 

• Monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí agus ar thascanna grúpa agus aonair na rannpháirtithe.  

• Aiseolas ar ghníomhaíochtaí agus ar thascanna a tugadh chun críche a chur ar fáil do na rannpháirtithe in 
am cuí. 

• Riachtanais riaracháin na gcúrsaí a chur i gcrích, lena n-áirítear an rolla laethúil agus foirmeacha 
meastóireachta an chúrsa de réir na dtreoirlínte. 

 
 
Ról an teagascóra i gcúrsaí a reáchtáiltear ar líne 

 
Beidh an teagascóir ina mhúinteoir cláraithe an teagascóir, ach amháin sa chás go bhfuil saineolas aitheanta ar leith ag 
teagascóir ó dhisciplín eile a bhaineann le hábhar an chúrsa. 
 

I gcás cúrsaí cumaisc agus cúrsaí a reáchtáiltear ar líne, is iad seo a leanas ról an teagascóra:  
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• A beith i gceannas ar an bpróiseas foghlama agus na rannpháirtithe a threorú i dtaca lena dtorthaí 
foghlama a bhaint amach. 

• Gníomhaíocht na bhfoghlaimeoirí a chur chun cinn. 

•     Chun plé i bhfóraim ar líne a spreagadh, faireachán a dhéanamh ar an bplé sin agus é a threorú ar 
bhealach tráthúil. 

• A bheith i gceannas agus éascú a dhéanamh ar an bhfoghlaim i seisiúin shioncronacha, má sholáthraítear. 

• Deiseanna a thabhairt do rannpháirtithe machnamh a dhéanamh ar a gcleachtadh féin agus ullmhú i 
gcomhair ábhar an chúrsa a chur i bhfeidhm ina seomraí ranga féin. 

• Monatóireacht a dhéanamh ar fhoghlaim na rannpháirtithe agus ar na tascanna a chuirtear a gcrích. 

• Aiseolas tráthúil a chur ar fáil do rannpháirtithe maidir le ceachtanna críochnaithe, lena n-áirítear aiseolas 
chun rannpháirtithe a threorú ar athchur isteach ceachtanna, nár léirigh go sásúil gnóthachtáil na dtorthaí 
foghlama.  

• Ról a imirt i gcinntiú go mbíonn rannpháirtíocht ghníomhach ag daoine atá rollaithe ar an gcúrsa 
 
Ar a laghad, is gá go mbeadh clár oiliúna um éascú agus teagasc ar líne déanta ag gach teagascóir ar chúrsa samhraidh 
ar líne atá faofa ag an Roinn Oideachais i gcomhair EPV. Féadfaidh soláthraithe a n-oiliúint féin a sheachadadh do 
theagascóirí.  

 
 
Taifead Foghlama 

 
Cinnteoidh an soláthraí, mar chuid de na cúrsaí a chríochnú go rathúil, go gcuireann rannpháirtithe taifead foghlama 
le chéile a léiríonn an méid a ghnóthaigh siad i dtaobh aidhmeanna agus torthaí foghlama an chúrsa. D’fhéadfaí taisc, 
samplaí oibre, ceachtanna, grianghraif, machnaimh agus déantáin eile a léiríonn a gcuid foghlama i rith an chúrsa a 
áireamh ann. I gcúrsaí duine le duine, féadfaidh na taifid foghlama a bheith i gcóip chrua, é sin, nó féadfaidh 
soláthraithe ardán do thaifid leictreonacha na foghlama a chur ar fáil. 
 
I gcúrsaí ar líne agus measctha, is ceart gur ríomh-thaifead foghlama a bheadh iontu agus is gá go mbeadh ar a laghad 
sé cheacht críochnaithe agus na postálacha ar fad a rinne an rannpháirtí chuig an bhfóram ann. Is gá go mbeadh loga 
CPD i ríomh-thaifead chomh maith. Ba cheart go ndeimhneofaí sa loga gur chríochnaigh an rannpháirtí ar a laghad 
deich n-uaire an chloig d'fhoghlaim ar líne agus an uasmhéid deich n-uair a chloig féindeimhnithe do ghníomhaíochta 
foghlama eile. 
 
Spreagtar soláthraithe chun an taifead foghlama a úsáid chun foghlaim na rannpháirtithe a shíneadh a thuilleadh agus 
ba cheart go mbeadh deis ag na rannpháirtithe ar fad a dtaifid fhoghlama a thabhairt leo ón gcúrsa. 

 
 
Lámhleabhar um Dhearbhú Cáilíochta chun Cúrsa ar Líne a Sholáthar 

 
Tugtar modh foghlama uathúil agus solúbtha do rannpháirtithe cúrsa san fhoghlaim ar líne. Féadfaidh rannpháirtithe 
foghlaim ag a luas féin agus rochtain a fháil ar chúrsaí ar shuímh tíreolaíocha éagsúla. Tugann cúrsaí samhraidh ar líne 
agus measctha deiseanna um fhorbairt ghairmiúil leanúnacha do mhúinteoirí nach mbeadh rochtain acu ar bhealach 
eile ar an bhfoghlaim sin. Ach, mar gheall ar an solúbthacht a chuireann cúrsaí samhraidh ar fáil, bíonn dúshlán roimh 
sholáthraithe lena chinntiú go dtéann gach rannpháirtí i ngleic go hiomlán le hábhar an chúrsa.  
 
Éilítear ar sholáthraithe cúrsaí ar líne agus measctha nósanna imeachta um dhearbhú cáilíochta a fhorbairt go 
speisialta chun cúrsaí samhraidh a chur ar fáil. Ba cheart go leagfaí amach go soiléir sna nósanna imeachta na bearta 
a thóg soláthraithe chun uas-rannpháirtíocht foghlama agus rannpháirtíocht bhailí na rannpháirtithe ar fad a chinntiú. 
Nuair a bhíonn iarratais nua ar cheadú a fháil do chúrsaí samhaidh á gcur isteach acu, ba cheart do sholáthraithe 
lámhleabhar dearbhaithe cáilíochta nuashonraithe a bhaineann go sonrach le 2022 a chur isteach, ina bhfuil sonraí 
maidir le bearta dearbhaithe cáilíochta an tsoláthraí. 

 
Ba cheart rannáin ar na nithe seo a leanas a bheith sa Lámhleabhar um Dhearbhú Cáilíochta:  
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• Bearta chun cáilíocht i ndearadh agus ábhar an chúrsa a chinntiú 

• Tacaíocht theicniúil 

• Comhaontú beartais an tsuímh 

• Ról an teagascóra  

• Bearta chun rannpháirtíocht an fhoghlaimeora a uasmhéadú  

• Straitéis um measúnú agus aiseolas  

• Bradaíl 

• Cearta chun rannpháirtíocht bhailí a chinntiú 

• Nósanna imeachta maidir le deimhniú tinrimh a eisiúint ina bhfuil taifead ar an dáta ar thosaigh an 
rannpháirtí ar an gcúrsa agus an dáta ar chríochnaigh an rannpháirtí an cúrsa chomh maith. 

• Nósanna imeachta chun teastas tinrimh a eisiúint 

• Nósanna imeachta chun tionchar an chúrsa a mheas 

 

 
An Próiseas Foghlama i Soláthar Cúrsa ar Líne a Dhéanamh Foirmiúil 

 
Cinnteoidh an soláthraí go mbíonn eolas iomlán ag na rannpháirtithe ar théarmaí agus coinníollacha, riachtanais agus 
dualgais na soláthraithe agus na rannpháirtithe. Is gá go dtabharfaí dóthain faisnéise ábhartha do rannpháirtithe 
maidir le hábhar an chúrsa, ceachtanna, caighdeáin oibre a bhfuiltear ag súil leo, agus aon chúnamh eile trí cháipéisí, 
naisc agus cumarsáidí a tacóidh lena bhfoghlaim.  
Anuas air sin, is gá go gcuirfeadh an soláthraí na nithe seo ar aird na rannpháirtithe:  

• éilítear ar rannpháirtithe a n-ainm a úsáid mar atá sé cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta 

• ní ghlacfar le bradaíl 

• sárú ar théarmaí seirbhíse is ea aithris a dhéanamh ar dhuine 
 

Coinníonn an Roinn Oideachais an ceart le faomhadh cúrsa a aistarraingt ó sholáthraí nach ndéanann maoirsiú 
éifeachtúil ar rannpháirtíocht bhailí.  
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Cúrsa Samhraidh a Eagrú in 2022 
Is féidir tús a chur le clár chúrsa an tsamhraidh 2022 ar an Luan 4 Iúil agus críochnófar gach cúrsa faoin 5 pm Dé 
hAoine 19 Lúnasa 2022 
 
Cúrsaí Aghaidh ar Aghaidh  

• Mairfidh cúrsaí cúig lá as a chéile (gan laethanta deireadh seachtaine san áireamh) 

• Is gá íoslíon de dheich rannpháirtí a bheith cláraithe do chúrsa le go rachaidh sé ar aghaidh  

• Uaslíon de fiche cúig rannpháirtí a bheidh le teagascóir amháin i ngrúpa  

• Is féidir go gcuirfidh soláthróirí cúrsa iarratas isteach chun atriallta comhthreomhara nó comhleanúnacha 
den chúrsa a reáchtáil  

• Ceithre huaire an chloig sa lá ar a laghad am teagmhála an chúrsa  

• Beidh sos amháin tríocha nóiméad ann gach lá  

• Tiomsóidh na rannpháirtithe taifead foghlama a léireoidh gur bhain siad spriocanna an chúrsa amach mar 

aon lena chuid torthaí foghlama 

Cúrsaí Foghlama Cumaisc  

• Reáchtálfar an fhoghlaim ar an láthair thar dhá nó trí lá chomhleanúnacha (ocht n-uaire nó dhá uair déag 

an chloig ar a laghad). Féadfar an fhoghlaim ar an láthair seo a aistriú chuig físchomhdháil má tá gá le 

hathrú den sórt sin mar thoradh ar srianta Covid-19. 

• Déanfar an chuid eile den fhoghlaim a éascú i gceachtar acu dhá nó trí mhodúl ceithre huaire an chloig ar 
líne  

• Is gá íoslíon de deich rannpháirtí a bheith cláraithe do chúrsa le go rachaidh sé ar aghaidh  

• Cuirfear cúig rannpháirtí is fiche ar a mhéad le teagascóir amháin i ngrúpa le haghaidh na seisiún ar an 
láthair/beo ar líne 

• Beidh sos amháin tríocha nóiméad ann gach  ceann de na laethanta ar an láthair 

• Beidh an chomhpháirt ar líne ar fáil ar feadh dhá sheachtain ar a laghad  

 
Cúrsaí Foghlama Ar Líne  

• Déanfar cúrsaí a eagrú i gcúig mhodúl dar fad ceithre huaire an chloig an ceann   

• Caitheann na rannpháirtithe deich n-uaire an chloig ar a laghad ar líne, agus tá deich n-uaire an chloig ar a 

mhéid incheadaithe le haghaidh gníomhaíochtaí foghlama eile a d’fhéadfaí a dheimhniú. 

• Reáchtálfar cúrsaí ar feadh dhá sheachtain ar a laghad agus ocht seachtaine ar a mhéad  

• Is gá íoslíon de deich rannpháirtí a bheith cláraithe do chúrsa le go rachaidh sé ar aghaidh  

• Ní fhéadfaidh níos mó ná 75 rannpháirtí bheith cláraithe i ngrúpa cúrsa a shanntar do theagascóir faoi 
leith/tiomnaithe. Tá feidhm leis sin, fiú nuair atá múinteoirí cláraithe ach nár thosaigh siad, nó mura bhfuil 
siad gníomhach 

• I gcásanna eisceachtúla, is féidir go mbeadh teagascóir tiomnaithe ag obair le níos mó ná grúpa cúrsa 
amháin sa chás nach mó na 75 rannpháirtí líon comhiomlán na rannpháirtithe cláraithe san chúrsa agus 
sa chas sin amháin  

• Is féidir go gcuirfidh soláthróirí cúrsa iarratas isteach chun atriallta comhthreomhara nó comhleanúnacha 
den chúrsa a reáchtáil, le r-theagascóir tiomnaithe do gach atriall  

  

Ag Cur Isteach ar Chúrsa a Reáchtáil  
Is gá cóip leictreonach den fhoirm iarratais ar líne a bheith faighte ag Lárionad Oideachais Dhroim Conrach ag tráth 
nach moille ná 16.00 Dé hAoine 4 Márta 2022. Ba chóir cóipeanna leictreonacha a sheoladh de ríomhphost chuig:   
summercourses@ecdrumcondra.ie 

 

Mar sin féin, sa chás go molann tuarascáil mheastóireachta ceadú do chúrsa samhraidh a aistarraingt mura ndéantar 
feabhsuithe sonraithe, ní mór foirm iarratais nua a chur isteach don bhliain ina dhiaidh sin agus ní mór an chaoi a 
dtabharfaidh an soláthraí aghaidh ar na coinníollacha atá leagtha amach sa tuarascáil a leagan síos inti. 
 

mailto:summercourses@ecdrumcondra.ie
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Ceanglais mhionsonraithe riaracháin do 

sholáthraithe 
Chun a áirithiú go ritheann clár an chúrsa samhraidh go réidh agus go héifeachtach, ní mór don soláthraí na riachtanais 
seo a leanas a shásamh: 

 
Céim an Iarratais (Eanáir agus Feabhra) 
Déanfaidh an soláthraí: 

• Cuir isteach foirm iarratais agus í comhlánaithe go hiomlán, go leictreonach don bhliain atá i gceist faoin 
dáta dlite chuig summercourses@ecdrumcondra.ie. Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha agus ní 
phróiseálfar iad. 

• Nósanna imeachta i bhfeidhm chun a chinntiú go gcomhlíontar an tAcht um Chosaint Sonraí 2018 

• A chinntiú go gcomhlánaítear foirm iarratais amháin agus go seoltar isteach í go leictreonach mar aon le 
Foirm faoi Ionaid/Dátaí iolracha i leith cúrsaí samhraidh comhionanna (i.e. an t-ábhar céanna ach é le 
bheith ar fáil in ionaid éagsúla nó ar dhátaí éagsúla) 

• Cóip leictreonach amháin den Lámhleabhar Dearbhaithe Cáilíochta a sheoladh isteach lena (h)iarratas ar 
chúrsa 

•      I gcás cúrsaí ar cuireadh coinníollacha leo, cuir isteach an tuairisc chigireachta go leictreonach chuig 
summercourses@ecdrumcondra.ie leis na hiarratais go léir i gcomhair cúrsaí a ndearna an Chigireacht 
faireachán orthu.  

• A chinntiú nach bhfuil teideal an chúrsa níos faide ná 70 carachtar (lena n-áirítear spásanna) 

 
Céim um Cheadú agus um Achomharc (Márta agus Aibreán) 
Déanfaidh an soláthraí: 

• Soiléiriú ar aon cheisteanna a chuireann Ionad Oideachais Dhroim Conrach air nó uirthi 

• Aon achomharc a sheoladh isteach laistigh den fhráma ama sonraithe 

• Foirm achomhairc a bheidh comhlánaithe go hiomlán a sheoladh isteach 

 
Céim Soláthair agus Monatóireachta (Iúil agus Lúnasa) 
Déanfaidh an soláthraí: 

• A chinntiú go gcuirfear sonraí iomlána na gcúrsaí samhraidh ceadaithe ar fáil do mhúinteoirí in am trátha, 
lena n-áirítear aidhmeanna foriomlána an chúrsa agus na torthaí foghlama atá beartaithe d’aonaid nó do 
mhodúil an chúrsa 

• Socruithe réasúnta a dhéanamh le haghaidh rannpháirtithe a bhfuil riachtanais speisialta acu  

• A chinntiú go mbeidh teagmhálaí tiomnaithe ar fáil le déileáil le saincheisteanna a bhainfidh le hathruithe 
maidir le soláthar agus bainistiú an chúrsa, agus freisin le linn an phróisis chun bailchríoch a chur ar 
thuarascálacha chuig an Roinn Oideachais 

• Sonraí a chur ar fhoirm iarratais an chúrsa faoi theagmhálaí malartach 

• Fógra coicíse ar a laghad a thabhairt roimh ré do: summercourses@ecdrumcondra.ie faoi gach cúrsa 
samhraidh a chuirfear ar ceal 

• A chinntiú go mbeidh dóthain foirne ar fáil lena chinntiú má tharlaíonn aon imthosca gan choinne, go 
mbeidh láithreoir/ teagascóir/r-teagascóir eile ar fáil chun go bhféadfar leanúint ar aghaidh leis an gcúrsa 
samhraidh faoi mar a fógraíodh é agus fógra a thabhairt d’Ionad Oideachais Dhroim Conrach faoin 
teagascóir eile: summercourses@ecdrumcondra.ie 

• A chinntiú nach gcuirfidh an iomarca daoine isteach ar aon chúrsa 

• A chinntiú go bhfuil a uimhir uathúil féin ar gach cúrsa  

• Má chláraigh rannpháirtí do níos mó ná cúrsa amháin, ní mór cúrsaí a chur i gcrích go comhleanúnach 
seachas i gcomhthráth.  

• Cuir cóip den Teastas Tinrimh ábhartha ar fáil do na múinteoirí go léir a n-éiríonn leo cúrsa samhraidh 
ceadaithe a chríochnú go rathúil, ar teastas é ina bhfuil dáta tosaithe agus críochaithe an chúrsa a rinne 
na rannpháirtithe, agus sonraí ábhartha eile agus Adobe Acrobat á úsáid chun teastais an chúrsa a chur in 

mailto:summercourses@ecdrumcondra.ie
mailto:summercourses@ecdrumcondra.ie
mailto:summercourses@ecdrumcondra.ie
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eagar agus a chur i gcló. Beidh siad sin ar fáil le híoslódáil ó www.ecdrumcondra.ie ach úsáid a bhaint as 
d’ainm úsáideora agus as do phasfhocal 

• A chinntiú go gcomhlánfaidh gach rannpháirtí foirm mheastóireachta don chúrsa a bheidh i gceist 

• I gcás chúrsaí aghaidh ar aghaidh, a chinntiú go mbeidh na teastais comhshínithe ag teagascóir(í) an chúrsa 
nó ag stiúrthóir an chúrsa agus ag rannpháirtí cúrsa ar lá deiridh an chúrsa ina ndearbhaítear tinreamh 
gach rannpháirtí, an chaoi ar chríochnaigh siad an cúrsa go rathúil agus na torthaí foghlama atá faighte 
acu 

•      I gcás cúrsaí ar líne agus cúrsaí foghlama cumaisc, cinntigh go ndéanfaidh teagascóir(í) nó stiúrthóir an 
chúrsa na teastais a chomhshíniú sula n-eisítear iad, agus go ndeimhníonn na teastais tinreamh gach 
rannpháirtí, chomh maith lena dheimhniú gur chríochnaigh siad an cúrsa agus gur bhain siad amach na 
torthaí foghlama. 

 

Cealuithe 

 
Tá sé de fhreagracht ar an soláthraí a chinntiú go bhfuil go leor múinteoirí cláraithe cláraithe d’fhonn cúrsa a chur ar 
aghaidh. D’fhonn a chinntiú go rithfear clár na gcúrsaí samhraidh go rianúil, ní mór do gach soláthraí a dhearbhú 
faoin Aoine, 16.00 24 Meitheamh 2022 go bhfuil go leor uimhreacha cláraithe acu agus go bhfuil a gcúrsaí fógraithe 
ag dul ar aghaidh. Cinnteoidh sé seo go mbeidh go leor ama ag na múinteoirí lena mbaineann iarratas a dhéanamh ar 
chúrsa eile. 

 
 

Nuair a bhíonn an Cúrsa thart 

Maidir le cúrsaí aghaidh ar aghaidh déanfaidh an soláthraí: 

• Páirt a ghlacadh sa phróiseas fíorasach fíoraithe  

• A chinntiú go mbeidh an fhaisnéis staidrimh ar thaobh tosaigh an leabhair rolla (.i. uimhir an chúrsa agus 
líon freagraí na múinteoirí) cruinn agus í a sheoladh ar ais chuig Ionad Oideachais Dhroim Conrach  

• Foirm mheastóireachta achomair an teagascóra, atá ceangailte den leabhar rolla a chomhlánú  

• An fhaisnéis staidrimh a aistriú chuig an nasc, Statistical Returns 2022, (Ionad Oideachais Dhroim Conrach) 
ag http://www.ecdrumcondra.ie  

• Leabhar rolla comhlánaithe an chúrsa samhraidh agus foirm mheastóireachta achomair an teagascóra a 
sheoladh ar ais chuig Ionad Oideachais Dhroim Conrach ag deireadh an chúrsa samhraidh tráth nach 
déanaí ná an 2ú  Meán Fómhair 2022. Ní ghlacfar le leabhair rolla lámhscríofa, fótachóipeáilte ná scanta 

• Foirmeacha measúnaithe na rannpháirtithe go léir a ghlac páirt i gcúrsa samhraidh a choinneáil ar feadh 
bliana chun go bhféadfaidh an Roinn Oideachais athbhreithniú a dhéanamh orthu 
 

I gcás cúrsaí ar líne agus cúrsaí cumaisc, beidh ar an soláthraí: 

• Páirt a ghlacadh sa phróiseas fíorasach fíoraithe  

• Cuir isteach an fhaisnéis staidrimh riachtanach don Roinn Oideachais ag baint úsáide as an nasc 

Tuairisceáin Staidrimh 2022 atá ar fáil ar http://www.ecdrumcondra.ie faoi Dé hAoine 2ú Meán Fómhair 

2022. Cuimsíonn na sonraí seo faisnéis mheasúnaithe ilchodach, sonraí na rannpháirtithe, rátaí 

críochnaithe srl. Maidir le soláthraithe ar líne cúrsaí iomadúla samhraidh, beidh an líon rannpháirtithe a 

chomhlánaíonn 3 chúrsa, 2 chúrsa agus díreach 1 chúrsa de dhíth mar chuid de na tuairisceáin staitistice. 

 

 

 

http://www.ecdrumcondra.ie/
http://www.ecdrumcondra.ie/
http://www.ecdrumcondra.ie/
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Critéir um fhormheas agus um meastóireacht 

na gcúrsaí samhraidh 

Nuair a bhíonn cúrsaí samhraidh á ndearadh agus á gcur ar fáil, ní mór don soláthraí cuimhneamh i gcónaí ar 

phríomhchuspóir chlár na gcúrsaí samhraidh, .i. teagasc, foghlaim agus/nó scileanna bainistithe na múinteoirí a 

fheabhsú chun go mbeidh torthaí foghlama níos fearr ag daltaí.   
Ní mór na critéir seo a leanas a chomhlíonadh chun faomhadh a fháil ón Roinn Oideachais chun cúrsaí samhraidh a 
sholáthar a bheidh incháilithe mar laethanta saoire bhreise phearsanta.  
 

 
Ábhar an Chúrsa 
 

• Léiríonn ábhar an chúrsa beartas na Roinne Oideachais agus taighde comhaimseartha atá déanta ar an 

ábhar 

• Go dtugtar le fios go soiléir in ábhar an chúrsa na rudaí sin ar féidir leis na rannpháirtithe iad a fhoghlaim 

• Ba chóir go léireodh ábhair léitheoireachta an chúrsa beartas na RO agus taighde comhaimseartha ar an 

ábhar 

• Tá ábhar an chúrsa dírithe ar thorthaí foghlama agus eispéiris na ndaltaí a fheabhsú agus ba cheart go 

mbeadh an doiciméad, Ag Breathnú ar an Scoil againne 2016-Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna (RO), 

mar bhonn eolais aige ar bhealach a bhfuil cuspóir leis 

 

Maidir leis na cúrsaí sin amháin atá bunaithe ar an gcuraclam: 
 

• Tá ábhar an chúrsa dírithe ar thorthaí foghlama agus eispéiris na ndaltaí a fheabhsú 

• Léiríonn ábhar an chúrsa príomhphrionsabail, inneachar agus scileanna Churaclam na Bunscoile 1999, 

agus do chúrsaí litearthachta, Curaclam Teanga na Bunscoile/Curaclam Teanga na Bunscoile 2019 

• Cuirtear san áireamh an t-athbhreithniú curaclaim le déanaí agus forbairtí (Ag Breathnú ar ár Scoil 2016- 

Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna (RO) 

• Díríonn ábhar an chúrsa aird chuí ar leibhéil ranga ar leith agus ar riachtanais foghlama faoi leith na 

ndaltaí éagsúla 

• Bíonn foráil in ábhar an chúrsa do nascadh bríoch agus do chomhtháthú  

• A chuireann athbhreithniú curaclaim agus forbairtí curaclaim a tharla le gairid san áireamh 

• Ba chóir go léireodh ábhair léitheoireachta an chúrsa beartas na RO agus taighde comhaimseartha ar an 

ábhar 

 

Eispéireas foghlama na rannpháirtithe 
 

• Déantar foghlaim na rannpháirtithe a éascú ar bhealaí éagsúla, mar shampla, 

o i gcás cúrsaí aghaidh ar aghaidh - trí thurais allamuigh, léachtaí, ceardlanna agus léirithe 

ilmheáin 

o  i gcás cúrsaí ar líne - trí phodchraoltaí, físeáin, léirithe guthaithe, agus ranganna teagaisc beo 

• Bíonn taithí ag na rannpháirtithe ar fhoghlaim ar bhealach idirghníomhach, mar shampla, 

o i gcás cúrsaí aghaidh ar aghaidh - trí dhíospóireacht, obair ghrúpa, foghlaim bunaithe ar 

ghníomhaíocht agus machnamh struchtúrtha ar chleachtas 

o i gcás cúrsaí ar líne - trí chríochnú tascanna agus rannpháirtíocht i seomraí comhrá, fóraim 

dhíospóireachta agus ranganna teagaisc beo agus machnamh struchtúrtha ar chleachtas 

• Cuireann eispéireas foghlama na rannpháirtithe lena bhforbairt ghairmiúil agus bíonn siad dírithe ar 

fheabhsú obair na scoile 
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• Cuirtear deiseanna ar fáil do rannpháirtithe teacht ar ábhair/acmhainní léitheoireachta ábhartha ar 

ardchaighdeán agus/nó acmhainní a ghiniúint agus a roinnt 

• Ba chóir go léireodh ábhair léitheoireachta an chúrsa beartas na RO agus taighde comhaimseartha ar an 

ábhar 

 

 

Bainistiú Cúrsa 
I gcás cúrsaí duine le duine 

• mbeidh 25 rannpháirtí ar a mhéid ag teagascóir nó láithreoir ar bith agus nach mbeidh níos lú ná 10 

rannpháirtí ag aon duine acu 

• go gcoinnítear leabhair rolla agus go líontar amach agus go dtiomsaítear foirmeacha meastóireachta 

agus go gcuirtear isteach iad i gcomhréir leis na ceanglais shonraithe 

• gur timpeallacht foghlama oiriúnach é an t-ionad/nó an t-ardán físchomhdhála agus go gcloítear leis an 

tráthchlár a cuireadh isteach 

• go ndéanann na teagascóirí monatóireacht ar na gníomhaíochtaí agus ar na tascanna a shanntar agus go 

gcuireann siad aiseolas ar fáil do na rannpháirtithe 

• go bhfuil sé ar chumas gach rannpháirtí taifead foghlama a chruthú faoina bhfuil foghlamtha acu 

 

Maidir le cúrsaí ar líne: 

• Cinntíonn an soláthraí go maireann na cúrsaí ar feadh coicíse ar a laghad agus ocht seachtaine ar a 

mhéid 

• Ní fhéadfaidh níos mó ná 75 rannpháirtí bheith cláraithe i ngrúpa cúrsa a shanntar do theagascóir faoi 

leith/tiomnaithe. Tá feidhm leis sin nuair atá múinteoirí cláraithe ach nár thosaigh siad, nó mura bhfuil 

siad gníomhach  

• Féadfaidh an soláthraí rannpháirtithe breise a chlárú i ngrúpa don chúrsa nuair a bhíonn an cúrsa á 

reáchtáil, má tharlaíonn sé go bhfuil spásanna cruthaithe toisc gur chríochnaigh rannpháirtithe eile an 

cúrsa go rathúil agus mura mbíonn níos mó ná 75 rannpháirtí cláraithe in aghaidh aon ríomhtheagascóir 

amháin 

• I gcás eisceachtúla, féadfar teagascóir tiomanta a shannadh chuig breis agus grúpa cúrsa amháin mura 

mbíonn uimhir chomhiomlán na rannpháirtithe cláraithe sna grúpaí cúrsa níos mó ná 75 

• Féadfaidh an soláthraí atriallta comhthreomhara nó i ndiaidh a chéile a reáchtáil ar an gcúrsa céanna, 

agus ríomhtheagascóir tiomnaithe do gach atriall acu 

• Déantar na cúrsaí a óstáil i dTimpeallacht Foghlama Fhíorúil atá tarraingteach le breathnú uirthi, éasca le 

nascleanúint a dhéanamh uirthi agus éasca le húsáid 

• Cinntíonn an soláthraí go dtreoraíonn na ríomhtheagascóirí na fóraim ar líne sa chaoi go nglacfaidh na 

rannpháirtithe páirt i ndíospóireacht, ceistiú agus machnamh 

• Cinntíonntar go seolann gach rannpháirtí dhá phost fóram ar a laghad in aghaidh an mhodúil  

• Chun gach modúl a chríochnú go rathúil ceanglaítear ar na rannpháirtithe tasc amháin ar a laghad a 

chríochnú a léiríonn a bhfuil bainte amach acu ó thaobh na dtorthaí foghlama atá leagtha síos don 

mhodúl sin.  

o San áireamh mar shamplaí de na tascanna sin tá ceistiúcháin ar líne, tascanna scríofa, 

tuarascálacha, tascanna comhoibritheacha, podchraoltaí a uaslódálann na rannpháirtithe, 

acmhainní teagaisc agus gníomhaíochtaí struchtúrtha machnaimh 

• Chun an cúrsa a chríochnú go rathúil, ceanglaítear ar na rannpháirtithe sannachán foghlama machnaimh 

a chomhlánú a léiríonn a bhfuil bainte amach acu ó thaobh na dtorthaí foghlama atá leagtha síos don 

chúrsa sin 

• Cuirtear ar chumas gach rannpháirtí  ríomh-taifead foghlama a chruthú faoina bhfuil foghlamtha acu. 

Beidh sé thasc ar a laghad i ngach ríomh-thaifead foghlama díobh mar aon lena bhfuil seolta isteach acu. 

• Cinntíonn an soláthraí go dtabharfaidh na ríomhtheagascóirí aiseolas tráthúil do na rannpháirtithe le 

tacú lena bhfoghlaim  
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• Ní mór do na rannpháirtithe gach tasc a chríochnú sula leanann siad ar aghaidh ó mhodúl amháin go 

modúl eile 

• Caitheann na rannpháirtithe deich n-uaire an chloig ar a laghad ar líne, agus ceadaítear deimhniúchán 

deich n-uaire an chloig ar a mhéid le haghaidh gníomhaíochtaí foghlama eile 

• Cinntíonn an soláthraí go bhfuil oiliúint maidir le héascú ar líne faighte ag gach ríomhtheagascóir agus go 

bhfuil an oiliúint sin coibhéiseach lena bhfuil á sholáthar ag an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do 

Mhúinteoirí (SFGM) - Teicneolaíocht san Oideachas 

• Foilsíonn an soláthraí a nósanna imeachta um dhearbhú cáilíochta agus cuireann isteach cóip 

leictreonach amháin mar aon lena (h)iarratas ar cheadú cúrsa. Ní féidir le haon soláthraí níos mó ná cóip 

amháin a sheoladh isteach. 

 

Machnamh ar Thosaíochtaí Náisiúnta 

Bíonn na tosaíochtaí náisiúnta maidir le féinmheastóireacht scoile (FMS) agus Teicneolaíochtaí Digiteacha (TD) san 
áireamh sna torthaí foghlama atá ceaptha do na rannpháirtithe agus mar chuid den eispéireas foghlama i gclár ama 
na rannpháirtithe 

• Nuair is féidir bíonn naisc bhríocha ag an gcúrsa leis an Straitéis Litearthachta agus Uimhearthachta 

• Nuair is infheidhme bíonn naisc bhríocha idir ábhar an chúrsa agus téamaí a bhaineann le OSPS, mar 

shampla, bulaíocht, cosaint leanaí, folláine coirp agus/nó folláine meabhrach 

• Nuair is infheidhme, go bhfuil naisc bhríocha idir ábhar an chúrsa agus curaclam OSPS agus le téamaí a 

bhaineann le OSPS, mar shampla, bulaíocht, cosaint leanaí, folláine choirp agus/nó mheabhrach 
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Meastóireacht a dhéanamh ar chúrsaí 

samhraidh 
Déanann an Chigireacht meastóireacht ar rogha de chúrsaí samhraidh thar ceann TES. Is é an cuspóir atá leis an 

meastóireacht: 

• caighdeán an tsoláthair sa chlár chúrsa samhraidh a fháil amach 

• tuairisc a thabhairt do rannóg TES ar chaighdeán foriomlán an tsoláthair 

• moltaí a dhéanamh do TES agus do sholáthraithe aonair ar conas is féidir torthaí foghlama agus eispéiris 

na múinteoirí rannpháirteacha a fheabhsú 

 

Déantar gach cúrsa a mheas ag baint úsáide as an gcreat measúnaithe seo a leanas, a léiríonn critéir na gceannteideal: 

• Ábhar an chúrsa 

• Eispéireas foghlama na rannpháirtithe 

• Bainistíocht an chúrsa 

• An chaoi ar léiríodh na tosaíochtaí náisiúnta  

 
An cur chuige meastóireachta do chúrsaí aghaidh ar aghaidh (nó cúrsaífíschomhdhála oiriúnaithe) 
 

• Caithfidh an cigire a sannfar lá iomlán i mbun meastóireachta ar an gcúrsa samhraidh 

• Ní thabharfar fógra ar bith faoi na cuairteanna  

• Beidh an cigire i láthair ó thús gach seisiúin a bheidh á mheas 

• Féadfaidh an cigire páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí agus i dtascanna an chúrsa 

• Iarrfar ar an teagascóir i rith an lae an leabhar rolla a chur ar fáil don chigire 

• Tabharfaidh an cigire aiseolas ó bhéal don teagascóir/ don eagraí ag deireadh an lae 

• Tabharfar tuarascáil faoi mheastóireacht an chúrsa do stiúrthóir an chúrsa   

• Is féidir le stiúrthóir an chúrsa freagra a thabhairt ar a chruinne is atá ábhar na tuarascála tríd an bpróiseas 

fíoraithe fíorasach atá leagtha amach thíos 

 
An cur chuige meastóireachta do chúrsaí ar líne: 
 

• Rachaidh an cigire sannta i dteagmháil le soláthraí an chúrsa chun rochtain riaracháin neamh-

eagarthóireachta a fháil ar an gcúrsa. I gcás nach bhfuil rochtain den sórt sin ar fáil, forchoimeádann TES 

an ceart faomhadh don chúrsa seo a tharraingt siar.  

• Beidh an cigire i mbun na meastóireachta thar thréimhse an chúrsa nó na madúl ar leith 

• Féadfaidh an cigire páirt a ghlacadh i dtascanna an chúrsa agus i ndíospóireacht 

• Cuirfidh an cigire aiseolas ó bhéal ar fáil don eagraí nuair a bheidh an mheastóireacht críochnaithe 

•  Féadfaidh an cigire faisnéis bhreise a iarraidh, de réir mar a bhíonn gá leis. 

• Tabharfar tuarascáil faoi mheastóireacht an chúrsa do stiúrthóir an chúrsa   

• Is féidir le stiúrthóir an chúrsa freagra a thabhairt ar a chruinne is atá ábhar na tuarascála tríd an bpróiseas 

fíoraithe fíorasach atá leagtha amach thíos 

 
I gcás cúrsaí cumaiscthe, féadfar an chuid aghaidh ar aghaidh nó an chuid ar líne nó an dá chuid a mheas. 
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Dul i ngleic le Moltaí 

 

Díreofar sna cúrsaí samhraidh ar chinntiú go mbíonn na cúrsaí ar an gcáilíocht is aire agus is féidir. Féadfaidh an cigire 
tuairiscithe moltaí a dhéanamh chun cáilíocht ábhar an chúrsa, rannpháirtíocht foghlaimeora, bainistíocht chúrsa 
agus/nó léiriú tosaíochtaí náisiúnta a bhreisiú. Táthar ag súil go bhforfheidhmeoidh soláthraithe na molta chomh luath 
agus is féidir.  
 
Ach, i gcás go n-aithnítear aon easnaimh shuntasacha sa mheasúnú ar an gcúrsa samhraidh, luafaidh an cigire iad sa 

tuarascáil mheasúnaithe agus cuirfear comhairle ar DE nár cheart an cúrsa a fhaomhadh mura ndéantar na 

feabhsúcháin a ordaítear. Beidh ar an soláthraí foirm iarratais nua a chur isteach ina léireofar go bhfuil aghaidh á 

thabhairt ar na coinníollacha.   

Coinníonn Ro an ceart le faomhadh an chúrsa a tharraingt siar i gcás go gcinntear i measúnú nach sásaíonn sé na critéir 
agus gur theip air dul i ngleic leis na horduithe a cuireadh in iúl don soláthraí. 
 

 

Deimhniú fíricí 
 

Tá gach tuarascáil faoi réir phróiseas um dheimhniú fíricí.  
 
Seoltar cóip de dhréacht-tuarascáil chúrsa samhraidh chuig an soláthraí mar aon le foirm deimhnithe fíricí. Tugtar 
cuireadh don soláthraí aird na Cigireachta a tharraingt ar aon earráidí i bhfíricí sa tuarascáil mheasúnaithe, leis an 
bhfoirm deimhnithe fíricí, laistigh de chúig lá oibre.   
 
Má chuirtear aon earráidí fíricí ar aird na Cigireachta, féadfar an tuarascáil a leasú, de réir mar is gá, go hiondúil laistigh 
de chúig lá oibre. Mura bhfaightear aon fhreagra i ndáil le deimhniú fíricí laistigh de chúig lá oibre ó eisítear an 
tuarascáil, glactar leis go bhfuil an soláthraí sásta go bhfuil an tuarascáil cruinn.  
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Aguisín 1 

FOIRM IARRATAIS AR CHÚRSAÍ SAMHRAIDH AGHAIDH AR AGHAIDH DO MHÚINTEOIRÍ 2022 
Ba cheart Leabhrán na Soláthraithe 2022, an nóta atá ar shúiomh ghréasáin ionad Oideachais, Dhroim Conrach, na 

critéir chun Cúrsaí 2022 a fhaomhadh agus an ghluais téarmaí a léamh go cúramach sula gcomhlánaítear an fhoirm 

seo. 

Dearbhaím gur léigh mé agus gur ghlac mé leis na riachtanais agus na critéir riaracháin do sholáthróirí cúrsaí 

samhraidh: 

 

Síniú (Soláthraí an chúrsa)…………………… 
 

Táim sásta go bhfuil teacht ag Ionad Oideachais Dhroim Conrach ar na sonraí atá tugtha agam. Ní bhainimid úsáid 
as do chuid sonraí chun aon chríche ar bith ach amháin maidir le d’iarratas.  
Tá teacht ag an Roinn Oideachais ar na sonraí seo le haghaidh an phróisis fhaofa agus le haghaidh monatóireacht 
an chúrsa. Ní roinnimid na sonraí le haon pháirtí eile.   
 
Síniú (Soláthraí an chúrsa) …………………………………….. 

 

Ní phróiseálfar foirmeacha neamhiomlána. 

1. Sonraí Teagmhála an tSoláthraí:  

Soláthraí Cúrsa: 
 

 

Stiúrthóir Cúrsa:  

Seoladh:  

Guthán:  

Facs:   

Ríomhphost:   

www:   

Teagmhálaí Malartach 
Ainmnithe: 

 

Guthán:   

Ríomhphost:   

 

 

2. Sonraí Eagraíochtúla an Chúrsa:  
Teideal an Chúrsa  
(70 charachtar ar a mhéid) 

 

 
Sprioclucht Féachana an Chúrsa 
 

Múinteoirí 
Bunscoile 

 Múinteoirí Iar-
bhunscoile 

 Múinteoirí 
Bunscoile agus 
Iar-bhunscoile 

 

Cén leibhéal grúpa ranga/grúpa 
bliana ar a bhfuil ábhar a chúrsa 
samhraidh dírithe?  

 
 

 
 
Catagóir an Chúrsa 

Catagóir (1):  

Litearthacht (Béarla agus 
Gaeilge) agus/nó 
uimhearthacht chun freastal 
ar riachtanais raon 
foghlaimeoirí i ngach bunscoil 

Catagóir (2):  
Cúrsaí a thacaíonn le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta acu.  
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Ionad   
 

Líon Rannpháirtithe Cúrsa lena 
bhfuiltear ag súil 

 
 

Líon Grúpaí/Teagascóirí Cúrsa lena 
bhfuiltear ag súil 
(Feic critéir shonracha ar 
chóimheasa teagascóirí)  

 
 

Táille an Chúrsa 
 

 
 

 
 
 
 

3. Pearsanra an Chúrsa 

Comhlánaigh sonraí don phearsanra ábhartha ar fad ar an gcúrsa seo. Cuir sraitheanna breise leis más gá. 

 

Ról Ainm an 

Mhúinteora 

Cláraithe  

Uimhir Chlárúcháin 

na Comhairle 

Múinteoireachta  

(más infheidhmithe) 

Taithí, Saineolas agus Cáilíochtaí (Leibhéal ar 

Chreat NQAI) 

Teagascóir an Chúrsa    

 

    

 

 

4. Leaganacha roimhe seo den Chúrsa 

*Má rinneadh measúnú ar an gcúrsa ó 2018, cuir cóip faoi iamh den tuarascáil is déanaí leis an iarratas seo 

 

Má cuireadh an cúrsa seo ar fáil cheana, tabhair sonraí ar na blianta 
 

 

Cén uair ar nuashonraíodh ábhar an chúrsa go deireadh?  
 

 

Má rinne Cigireacht an RO measúnú ar an gcúrsa ó 2018, tabhair an bhliain/na blianta le 
fios?* 
   

 

 
 

 
5. Dearbhú Cáilíochta 

 

Sonraigh an chaoi a 

ndéanfar 

monatóireacht ar obair 

an teagascóra? 

•   

•   

•  

Liostaigh na 

príomhstraitéisí a 

úsáidfear chun 

rannpháirtíocht na 

bpáirtithe a 

uasmhéadú 

•   

•   

•  
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Cén chaoi a ndéanfar 

measúnú ar thionchar 

an chúrsa seo?  

•   

•   

•   
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6. Breac-chuntas ar an gCúrsa 

Liostaigh aidhmeanna 

foriomlána an chúrsa 

  

•  

•   

•  

•   

Conas a chuirfidh 

rannpháirtíocht mhúinteoirí sa 

chúrsa seo modheolaíochtaí 

teagaisc cuimsitheacha agus 

nuálacha chun cinn? 

 

•  

•   

•  

•  

Conas a fheabhsóidh 

rannpháirtíocht múinteoirí sa 

chúrsa seo a  

A. A gcleachtas aonair  

B. nó comhchoiteann 

maidir le múineadh, 

foghlaim agus measúnú 

sa topaic seo (agus/nó 

scileanna 

ceannaireachta) 

 

 

 

 

 

  A. 

  B. 

 

A. Cad iad na 

modheolaíochtaí 

sonracha foghlama a 

mbainfear úsáid astu 

agus  

B. conas a thacófar le 

machnamh 

aonair/comhchoiteann 

na múinteoirí ar 

theagasc, ar fhoghlaim 

agus ar mheasúnú 

 

  A. 

 

 

 

 

  B. 

Lasmuigh d’imlíne an phróiseas 6 

chéim, conas a thugann an cúrsa 

seo aghaidh ar thosaíocht 

náisiúnta na 

Féinmheastóireachta Scoile 

maidir le topaic an chúrsa? 

 

Cén chaoi a gcuirtear úsáid 

Teicneolaíochtaí Digiteacha i 

scoileanna chun cinn sa chúrsa 

seo?  

 

A. An bhfuiltear ag dul i 

ngleic leis na tosaíochtaí 

náisiúnta litearthachta 

agus uimhearthachta 

agus/nó folláine 

agus/nó STEM?  

B. B Má tá, cén chaoi? 

  A. 

 

 

   

 

 

  B. 
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Conas a léiríonn an cúrsa na 

prionsabail atá mar bhonn agus 

thaca ag Cosán, an creat 

náisiúnta d’fhoghlaim 

mhúinteoirí, agus na caighdeáin 

atá ann? 

 
 

•   

•   

•  

Tabhair forbhreathnú/ainm le 
do thoil ar na 
príomhábhair/acmhainní 
léitheoireachta a chuirtear ar fáil 
do rannpháirtithe. 
 
 
 

 
 

•   

•   

•   

A. An dtugann an cúrsa seo 

aghaidh ar thosaíocht náisiúnta 

eile agus  

B.   má thugann, conas a dhéanfar 

é sin? 

 
 

  A. 

 

 

  B. 

 

Cén chaoi a dtabharfar aiseolas 

do rannpháirtithe maidir lena 

dtascanna/gceachtanna?  

 

•   

•   

•  

Cinntigh go bhfuil eolas agat ar FHÉINMHEASTÓIREACHT SCOILE, TREOIRLÍNTE 2016-2022 agus ar an bhfoilseachán Ag Breathnú 
ar an Scoil Seo Againne 2016 Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna/d’Iarbhunscoileanna agus go ndéantar tagairt shonrach do 
thacú le múinteoirí i dtaca le FMS a úsáid sna torthaí foghlama sonraithe agus in eispéiris foghlama na rannpháirtithe 
 

 

http://schoolself-evaluation.ie/primary/wp-content/uploads/sites/2/2016/08/Looking-at-Our-School-2016-A-Quality-Framework-for-Primary-Schools_English_WEB.pdf
http://schoolself-evaluation.ie/primary/wp-content/uploads/sites/2/2016/08/Looking-at-Our-School-2016-A-Quality-Framework-for-Primary-Schools_English_WEB.pdf
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Cúrsaí Samhraidh do Mhúinteoirí Bunscoile 2022: Amchlár agus leagan amach Modúl 

Chúrsaí Aghaidh ar Aghaidh 

Teideal an Chúrsa:  

Catagóir an Chúrsa:         Dátaí an chúrsa: 

Ní mór tréimhse a chur san amchlár do fhéin-mheastóireacht scoile. Leathnaíonn an leathanach de réir mar is gá 
 

 Torthaí Foghlama ar 
Leith do rannpháirtithe  

Cur síos ar an Ábhar  Modheolaíochta a 
úsáidtear le 

rannpháirtithe a 
spreagadh  

 

Tabhair breac-chuntas ar 
réimse gníomhaíochtaí nó 
tascanna na rannpháirtithe 
chun an fhoghlaim a 
bhaint amach- gan aon 
cheisteanna ilroghnacha 

 
 
 
 

 

Lá 1 
 
 
 

•   

•   

•   

•  

   

Lá 2 
 
 
 

•  

•  

•   

•   

 

   

Lá 3 
 
 
 

•  

•  

•   

•   

 

   

Lá 4 
 
 
 

•  

•  

•   

•   

 

   

Lá 5 
 
 
 

•  

•  

•   

•   
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Aguisín 2 

FOIRM IARRATAIS AR CHÚRSAÍ SAMHRAIDH AR LÍNE DO MHÚINTEOIRÍ 2022 
 

Ba cheart Leabhrán na Soláthraithe 2022, an nóta atá ar shúiomh ghréasáin ionad Oideachais, Dhroim Conrach, na 

critéir chun Cúrsaí 2022 a fhaomhadh agus an ghluais téarmaí a léamh go cúramach sula gcomhlánaítear an fhoirm 

seo. 

Dearbhaím gur léigh mé agus gur ghlac mé leis na riachtanais agus na critéir riaracháin do sholáthróirí cúrsaí 

samhraidh: 

 

Síniú (Soláthraí an chúrsa)…………………… 
 

Táim sásta go bhfuil teacht ag Ionad Oideachais Dhroim Conrach ar na sonraí atá tugtha agam. Ní bhainimid úsáid 
as do chuid sonraí chun aon chríche ar bith ach amháin maidir le d’iarratas.  
Tá teacht ag an Roinn Oideachais ar na sonraí seo le haghaidh an phróisis fhaofa agus le haghaidh monatóireacht 
an chúrsa. Ní roinnimid na sonraí le haon pháirtí eile.   
 
Síniú (Soláthraí an chúrsa)…………………………………. 

 

Ní phróiseálfar foirmeacha neamhiomlána 

1. Sonraí Teagmhála an tSoláthraí:  

Soláthraí Cúrsa: 
 

 

Stiúrthóir Cúrsa:  

Seoladh:  

Guthán:  

Facs:   

Ríomhphost:   

www:   

Teagmhálaí Malartach 
Ainmnithe: 

 

Guthán:   

Ríomhphost:   

 

2. Sonraí Eagraíochtúla an Chúrsa:  

Teideal an Chúrsa  
(70 carachtar ar a mhéid) 

 

 
Sprioclucht Féachana an Chúrsa 
 

Múinteoirí 
Bunscoile 

 Múinteoirí Iar-
bhunscoile 

 Múinteoirí 
Bunscoile agus 
Iar-bhunscoile 

 

Cén leibhéal grúpa ranga/grúpa 
bliana ar a bhfuil ábhar a chúrsa 
samhraidh dírithe?  
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Catagóir an Chúrsa 

Catagóir (1):  

Litearthacht (Béarla agus 
Gaeilge) agus/nó 
uimhearthacht chun freastal 
ar riachtanais raon 
foghlaimeoirí i ngach bunscoil 
 

Catagóir (2):  
Cúrsaí a thacaíonn le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta acu.  
 

  

Cén t-ardán foghlama ar a 
bhfeidhmeoidh an cúrsa?  

 
 

Líon Rannpháirtithe Cúrsa lena 
bhfuiltear ag súil 

 
 

Líon Grúpaí/Teagascóirí Cúrsa 
lena bhfuiltear ag súil 
(Feic critéir shonracha ar 
chóimheasa teagascóirí)  

 
 

Táille an Chúrsa 
 

 
 

 

3. Pearsanra an Chúrsa 

Comhlánaigh sonraí don phearsanra ábhartha ar fad ar an gcúrsa seo. Cuir sraitheanna breise leis más gá. 

Ról Ainm Uimhir Chlárúcháin 

na Comhairle 

Múinteoireachta 

(más 

infheidhmithe) 

Taithí, Saineolas agus 

Cáilíochtaí (Leibhéal ar Chreat 

NQAI) 

Sonraigh an oiliúint i 

dteagasc agus éascú ar 

líne a fuarthas? 

Teagascóir an 

Chúrsa (ar an 

suíomh) 

    

Dearthóir/Údar an 

Chúrsa (ar líne) 

    

 

Ríomhtheagascóir 

an Chúrsa 

(Ar líne)  

    

 

 

4. Leaganacha roimhe seo den Chúrsa 

*Má rinneadh measúnú ar an gcúrsa ó 2018  i leith, cuir cóip den tuarascáil is deireanaí faoi iamh leis an iarratas seo.  

Má cuireadh an cúrsa seo ar fáil cheana, tabhair sonraí ar na blianta 
 

 

Cén uair ar nuashonraíodh ábhar an chúrsa go deireadh?  
 

 

Má rinne Cigireacht an RO measúnú ar an gcúrsa ó 2018, tabhair an bhliain/na blianta le 
fios?* 
   

 

 
 

5. Dearbhú Cáilíochta 

Is gá ríomhchóip amháin de lámhleabhar um dhearbhú cáilíochta an tsoláthraí don chúrsa samhraidh a chur 

isteach chuig Ionad Oideachais Dhroim Conrach  

Sonraigh an chaoi a 

ndéanfar 

monatóireacht ar obair 
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an teagascóra/na 

dteagascóirí? 

Liostaigh na 

príomhstraitéisí a 

úsáidfear chun 

rannpháirtíocht na 

bpáirtithe a 

uasmhéadú 

 

Cén chaoi a ndéanfar 

measúnú ar thionchar 

an chúrsa seo?  

 

 

6. Breac-chuntas ar an gCúrsa 

Liostaigh aidhmeanna 

foriomlána an chúrsa 

  

•  

•  

•    

•  

Conas a chuirfidh 

rannpháirtíocht mhúinteoirí sa 

chúrsa seo modheolaíochtaí 

teagaisc cuimsitheacha agus 

nuálacha chun cinn? 

 

•   

•  

•    

•  

Conas a fheabhsóidh 

rannpháirtíocht múinteoirí sa 

chúrsa seo a  

A. A gcleachtas aonair  

B. nó comhchoiteann 

maidir le múineadh, 

foghlaim agus 

measúnú sa topaic seo 

(agus/nó scileanna 

ceannaireachta) 

 

 

 

 

 

  A. 

  B. 

 

A. Cad iad na 

modheolaíochtaí 

sonracha foghlama a 

mbainfear úsáid astu 

agus  

B. conas a thacófar le 

machnamh 

aonair/comhchoiteann 

na múinteoirí ar 

theagasc, ar fhoghlaim 

agus ar mheasúnú 

 

  A. 

 

 

 

 

  B. 

Lasmuigh d’imlíne an phróiseas 

6 chéim, conas a thugann an 
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cúrsa seo aghaidh ar thosaíocht 

náisiúnta na 

Féinmheastóireachta Scoile 

maidir le topaic an chúrsa? 

Cén chaoi a gcuirtear úsáid 

Teicneolaíochtaí Digiteacha i 

scoileanna chun cinn sa chúrsa 

seo?  

 

A. An bhfuiltear ag dul i 

ngleic leis na 

tosaíochtaí náisiúnta 

litearthachta agus 

uimhearthachta 

agus/nó folláine 

agus/nó STEM?  

       B.     Má tá, cén chaoi? 

  A. 

 

 

 

 

 

 

  B. 

Conas a léiríonn an cúrsa na 

prionsabail atá mar bhonn agus 

thaca ag Cosán, an creat 

náisiúnta d’fhoghlaim 

mhúinteoirí, agus na caighdeáin 

atá ann? 

 
 

•  

•  

•    

•  

   

 

Tabhair forbhreathnú/ainm le 
do thoil ar na 
príomhábhair/acmhainní 
léitheoireachta a chuirtear ar 
fáil do rannpháirtithe. 
 
 
 

•  

•  

•    

•   

  

Cén chaoi a dtabharfar aiseolas 

do rannpháirtithe maidir lena 

dtascanna/gceachtanna?  

 

 

A. An dtugann an cúrsa seo 

aghaidh ar thosaíocht náisiúnta 

eile agus  

B. má thugann, conas a 

dhéanfar é sin? 

 
 

  A. 

 

 

  B. 

 

Cinntigh go bhfuil eolas agat ar FHÉINMHEASTÓIREACHT SCOILE, TREOIRLÍNTE 2016-2020 agus ar an bhfoilseachán Ag Breathnú ar 
an Scoil Seo Againne 2016 Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna/d’Iarbhunscoileanna agus go ndéantar tagairt shonrach do thacú le 
múinteoirí i dtaca le FMS a úsáid sna torthaí foghlama sonraithe agus in eispéiris foghlama na rannpháirtithe 

 

•   

•   

 

 

 

 

 

http://schoolself-evaluation.ie/primary/wp-content/uploads/sites/2/2016/08/Looking-at-Our-School-2016-A-Quality-Framework-for-Primary-Schools_English_WEB.pdf
http://schoolself-evaluation.ie/primary/wp-content/uploads/sites/2/2016/08/Looking-at-Our-School-2016-A-Quality-Framework-for-Primary-Schools_English_WEB.pdf
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Cúrsaí Samhraidh do Bhunmhúinteoirí 2022: Achoimre ar Mhodúil an Chúrsa ar Líne 

Teideal an Chúrsa:  

Catagóir an Chúrsa:        Dátaí an Chúrsa: 

Ní mór tréimhse a chur san amchlár do fhéin-mheastóireacht scoile. Leathnaíonn an leathanach de réir mar is gá 
 

 Torthaí Foghlama 
Sainiúla do 

rannpháirtithe sa 
Mhodúl seo 

Cur Síos ar an Ábhar  Modheolaíochtaí a 
úsáidfear chun 

rannpháirtithe a 
mhealladh  

 

Tabhair breac-chuntas ar 
réimse gníomhaíochtaí nó 
tascanna rannpháirtithe 

chun an fhoghlaim a bhaint 
amach. Gan aon 

cheisteanna ilroghnacha 

Modúl 1 
 
 
 

•   

•   

•  

   

Modúl 2 
 
 
 

•   

•   

•   

   

Modúl 3 
 
 
 

•   

•   

•   

 

   

Modúl 4 
 
 
 

•   

•   

•   

   

Modúl 5 
 
 

•   

•    

   

Cur síos ar an Tasc Machnamhach Foghlama: 
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Aguisín 3: 

FOIRM IARRATAIS AR CHÚRSAÍ SAMHRAIDH CUMAISC DO MHÚINTEOIRÍ 2022 
Ba cheart grinnstaidéar a dhéanamh ar Leabhrán an tSoláthraí 2022, an nóta atá ar shúiomh ghréasáin ionad 

Oideachais, Dhroim Conrach, ar na critéir lena bhfaomhtar cúrsaí samhraidh 2022 agus ar an ngluais téarmaí sula 

gcomhlánaítear an fhoirm seo. 

Dearbhaím gur léigh mé agus gur ghlac mé leis na riachtanais agus na critéir riaracháin do sholáthróirí cúrsaí 

samhraidh: 

 

Síniú (Soláthraí an chúrsa)…………………… 
 

Táim sásta go bhfuil teacht ag Ionad Oideachais Dhroim Conrach ar na sonraí atá tugtha agam. Ní bhainimid úsáid 
as do chuid sonraí chun aon chríche ar bith ach amháin maidir le d’iarratas.  
Tá teacht ag an Roinn Oideachais ar na sonraí seo le haghaidh an phróisis fhaofa agus le haghaidh monatóireacht 
an chúrsa. Ní roinnimid na sonraí le haon pháirtí eile.   
 

Síniú (Soláthraí an chúrsa)…………………… 
 

Ní dhéanfar foirmeacha nach bhfuil comhlánaithe a phróiseáil. 

1. Sonraí Teagmhála an tSoláthraí:  

Soláthraí an Chúrsa: 
 

 

Stiúrthóir an Chúrsa:  

Seoladh:  

Fón:  

Facs:   

R-phost:   

www:   

Teagmhálaí Eile Ainmnithe:  

Fón:   

 

2. Sonraí Eagraíochta an Chúrsa:  

Teideal an Chúrsa  
(Uasmhéid 70 litir) 

 

 
Spriocphobal an Chúrsa 
 

Bunmhúinteoirí  Iar-
bhunmhúinteoirí 

 Bunmhúinteoirí 
agus Iar-
bhunmhúinteoirí 

 

Cén grúpa nó cé na grúpaí 
ranga/bliana a bhfuil an cúrsa 
samhraidh dírithe air/orthu?  

 
 

 
 
Catagóir an Chúrsa 

Catagóir (1):  

Litearthacht (Béarla agus 
Gaeilge) agus/nó 
uimhearthacht chun freastal 

Catagóir (2):  
Cúrsaí a thacaíonn le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta acu.  
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ar riachtanais raon 
foghlaimeoirí i ngach bunscoil 
 

Ardán foghlama ar líne  
 

Ionad le haghaidh laethanta ar 
an láthair 
 

 
 

Líon rannpháirtithe a bhfuiltear 
ag súil leis ar an gcúrsa 
 

 
 

Líon grúpaí cúrsa/teagascóirí a 
bhfuiltear ag súil leis 
(Féach critéir shonraithe faoi 
chóimheasa teagascóirí)  

 
 

Táille an chúrsa 
 

 
 

 

3. Pearsanra an Chúrsa 

Comhlánaigh sonraí maidir le pearsanra ábhartha iomlán ar an gcúrsa seo, más é do thoil é. Cuir línte breise leis 

an tábla más gá.  
Ról Ainm Uimhir Chláraithe 

na Comhairle 

Múinteoireachta 

(más cuí) 

Taithí, Saineolas agus 

Cáilíochtaí (Leibhéal ar 

Chreat  Údarás Náisiúnta 

Cáilíochtaí na hÉireann) 

Sainigh an oiliúint i 

dteagasc agus in 

éascú  ar líne a 

fuarthas? 

Teagascóir Cúrsa (ar 

an láthair) 

    

Dearthóir/Údar an 

Chúrsa (ar líne) 

    

 

R-Theagascóir Cúrsa 

(ar líne)  

    

 

 

 

4. Leaganacha roimhe seo den Chúrsa seo 

*Má rinneadh measúnú ar an gcúrsa ó 2018 i lleith, cuir cóip den tuarascáil is deireanaí faoi iamh leis an iarratas 

seo.  

Má cuireadh an cúrsa seo ar fáil roimhe seo, tabhair sonraí de na blianta 
 

 

Cén uair is deireanaí a tugadh ábhar an chúrsa suas go dáta?  
 

 

Má rinne Cigireacht an ROS an cúrsa a mheasúnú ó 2018 i leith, luaigh an bhliain/na 
blianta, más é do thoil é.*   

 

 
 

5. Dearbhú Cáilíochta 

Ní mór r-chóip amháin de lámhleabhar dearbhú cáilíochta an tsoláthraí i dtaca leis an gcúrsa samhraidh a chur 

faoi bhráid Ionad Oideachais Dhroim Conrach  

Sainigh an chaoi a 

ndéanfar 

monatóireacht ar obair 

an teagascóra/na 

dteagascóirí 
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Liostaigh na 

príomhstraitéisí a 

mbainfear úsáid astu 

chun an 

rannpháirtíocht a 

chinntiú a oiread agus 

is féidir 

 

Cén chaoi a ndéanfar 

tionchar an chúrsa seo 

a mheasúnú?  

 

 
6. Achoimre ar an gCúrsa 

Liostaigh aidhmeanna 

foriomlána an chúrsa 

  

•   

•  

•  

•  

Conas a chuirfidh 

rannpháirtíocht mhúinteoirí sa 

chúrsa seo modheolaíochtaí 

teagaisc cuimsitheacha agus 

nuálacha chun cinn? 

 

•   

•   

•  

•  

Conas a fheabhsóidh 

rannpháirtíocht múinteoirí sa 

chúrsa seo a  

A. A gcleachtas aonair  

B. nó comhchoiteann 

maidir le múineadh, 

foghlaim agus measúnú 

sa topaic seo (agus/nó 

scileanna 

ceannaireachta) 

 

 

 

 

 

  A. 

  B. 

 

A. Cad iad na 

modheolaíochtaí 

sonracha foghlama a 

mbainfear úsáid astu 

agus  

B. conas a thacófar le 

machnamh 

aonair/comhchoiteann 

na múinteoirí ar 

theagasc, ar fhoghlaim 

agus ar mheasúnú 

 

  A. 

 

 

 

 

  B. 

Lasmuigh d’imlíne an phróiseas 6 

chéim, conas a thugann an cúrsa 

seo aghaidh ar thosaíocht 

náisiúnta na 
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Féinmheastóireachta Scoile 

maidir le topaic an chúrsa> 

Cén chaoi a gcuirtear úsáid 

Teicneolaíochtaí Digiteacha i 

scoileanna chun cinn sa chúrsa 

seo?  

 

A. An bhfuiltear ag dul i 

ngleic leis na tosaíochtaí 

náisiúnta litearthachta 

agus uimhearthachta 

agus/nó folláine 

agus/nó STEM?  

B. Má tá, cén chaoi? 

  A. 

 

 

 

 

 

  B. 

Conas a léiríonn an cúrsa na 

prionsabail atá mar bhonn agus 

thaca ag Cosán, an creat 

náisiúnta d’fhoghlaim 

mhúinteoirí, agus na caighdeáin 

atá ann? 

 
 

•  

•   

•  

•  

   

Tabhair forbhreathnú/ainm le do 
thoil ar na 
príomhábhair/acmhainní 
léitheoireachta a chuirtear ar fáil 
do rannpháirtithe. 
 
 
 

•    

•   

•  

•  

   

A. An dtugann an cúrsa seo 

aghaidh ar thosaíocht 

náisiúnta eile agus  

B. má thugann, conas a 

dhéanfar é sin? 

 
 

  A. 

 

 

  B. 

Cén chaoi a dtabharfar aiseolas 

do rannpháirtithe maidir lena 

dtascanna/gceachtanna?  

 

•   

•   

•  

•  

Cinntigh go bhfuil eolas agat ar FHÉINMHEASTÓIREACHT SCOILE, TREOIRLÍNTE 2016-2020 agus ar an bhfoilseachán Ag Breathnú ar 
an Scoil Seo Againne 2016 Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna/d’Iarbhunscoileanna agus go ndéantar tagairt shonrach do thacú le 
múinteoirí i dtaca le FMS a úsáid sna torthaí foghlama sonraithe agus in eispéiris foghlama na rannpháirtithe 

 

 

  

http://schoolself-evaluation.ie/primary/wp-content/uploads/sites/2/2016/08/Looking-at-Our-School-2016-A-Quality-Framework-for-Primary-Schools_English_WEB.pdf
http://schoolself-evaluation.ie/primary/wp-content/uploads/sites/2/2016/08/Looking-at-Our-School-2016-A-Quality-Framework-for-Primary-Schools_English_WEB.pdf
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Cúrsaí Samhraidh do Mhúinteoirí Bunscoile 2022: Amchlár agus Achoimre ar Mhodúil le 

haghaidh Cúrsaí Cumaisc 

Teideal an Chúrsa:  

Catagóir an Chúrsa:       Dátaí an Chúrsa: 
Caithfear amanna Tosaigh agus Críochnaithe a chur in iúl go soiléir do sheisiúin duine le duine 

Ní mór tréimhse a chur san amchlár do fhéin-mheastóireacht scoile. Leathnaíonn an leathanach de réir mar is gá 

 Torthaí Foghlama 
Sonracha le haghaidh 

rannpháirtithe  

Cur síos ar an gcúrsa  Modheolaíochtaí a 
úsáidtear chun 

rannpháirteachas a 
spreagadh i measc 

rannpháirtithe  
 

Tabhair breac-chuntas ar 
réimse gníomhaíochtaí nó 

tascanna rannpháirtithe chun 
an fhoghlaim a bhaint amach-

gan aon cheisteanna 
ilroghnacha. 

An 
chéad lá 
ar an 
láthair 
 

•   

•   

•   

   

An dara 
lá ar an 
láthair 
 

•  

•   

 

   

An tríú 
lá ar an 
láthair / 
Modúl 
ar líne 1 
 

•  

•   

 

   

Modúl 
ar líne 2 
 
 

•  

•   

 

   

Modúl 
ar líne 3 
 
 

•  

•   

 

   

 
  



 

 

31 

 

Aguisín 4:  

 

Sonraí ar Ionaid/Dhátaí éagsúla don Chúrsa Samhraidh faoi iamh in 2022 
 

I gcás go mbeidh an cúrsa céanna á reáchtáil in ionaid éagsúla agus ar dhátaí éagsúla, níor cheart ach aon Fhoirm Iarratais 
amháin do Chúrsa Samhraidh a chur isteach go leictreonach.  Ba cheart an fhoirm seo maidir le hIonaid/Dátaí éagsúla a chur 
isteach leis an iarratas. Tugtar sonraí ar an bhfoirm seo ar gach soláthraí, ionad agus dáta do na cúrsaí céanna sin 

 

Eagraí 
an 
Chúrsa 

Fón/ 
Seoladh 
ríomhphoist 

Ionad  
an 
Chúrsa 

Seoladh Dátaí  
an 
Chúrsa 

Amanna 
r.n. / i.n. 

Teagascóir  
an Chúrsa 

Cáilíochtaí  
an 
Teagascóra 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       



 

 

32 

 

Aguisín 5 
 

Seicliosta chun foirmeacha iarratais a chur isteach le cúrsaí samhraidh a fhaomhadh 
 
 

Míreanna Tic 

Cóip leictreonach pdf atá comhlánaithe go hiomlán agus an gnás ainmnithe 
teidealanchúrsasamhraidh.pdf á leanúint (i.e matasaseomraranga.pdf) a chur isteach chuig 
summercourses@ecdrumcondra.ie faoin dáta dlite 
 

 

Níos lú ná 70 carachtar sa teideal 
 

 

Tá an tuairisc is déanaí ón gcigire, más cuí, ceangailte leis an bhfoirm 
 

 

Tá cóip leictreonach amháin den Lámhleabhar Dearbhaithe Cáilíochta curtha isteach (ní 
bhaineann sé sin ach amháin le cúrsaí ar líne agus cúrsaí cumaisc)  
 

 

Más rud é go mbeidh na cúrsaí céanna á reáchtáil ar dhátaí éagsúla nó in ionaid éagsúla, tá 
Foirm leictreonach maidir le hIonaid/Dátaí éagsúla comhlánaithe agus curtha isteach 

 

Pléitear le tosaíochtaí náisiúnta na Féinmheastóireachta Scoile (SSE) agus le Teicneolaíocht 
Faisnéise agus Cumarsáide (TFC) sna torthaí foghlama agus sna heispéiris foghlama do 
rannpháirtithe 
 

 

Cloítear leis na cóimheasa uasta agus íosta 
 

 

Sonraítear fad / dátaí an chúrsa ar líne 
  

 

Tá ainm gach teagascóra ríomhfhoghlama curtha isteach in éineacht leis an iarratas do gach 
cúrsa ar líne 
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Aguisín 6 

CÚRSAÍ SAMHRAIDH 2022 

Foirm Measúnaithe Rannpháirtithe do Chúrsaí Samhraidh 
 

Ní mór do gach rannpháirtí an fhoirm seo a líonadh isteach agus a thabhairt ar ais do theagascóir an chúrsa  

 

       Ní gá duit d’ainm a thabhairt, ach cuir X le ceann díobh seo a leanas: 

 

Bunscolaíocht              Iar-bhunscolaíocht  

     

 

Teideal an Chúrsa  

Soláthraí an Chúrsa  

Dáta  

 

Léirigh cé chomh mór is a aontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas: 

 

1. Bhain mé amach na torthaí foghlama sonraithe don chúrsa seo. 

Aontaím go mór Aontaím Níl a fhios agam Ní aontaím Ní aontaím beag ná mór 
     

 

2. Bhí an cúrsa seo fiúntach don ghairm agus bhí sé ábhartha d’obair na scoileanna. 

Aontaím go mór Aontaím Níl a fhios agam Ní aontaím Ní aontaím beag ná mór 
     

 

3. Chuir an cúrsa seo feabhas ar mo scileanna teagaisc nó ceannaireachta. 

Aontaím go mór Aontaím Níl a fhios agam Ní aontaím Ní aontaím beag ná mór 
     

 

4. Stiúir an teagascóir an fhoghlaim go cumasach agus chinntigh go raibh leibhéal maith rannpháirtíochta ann. 

Aontaím go mór Aontaím Níl a fhios agam Ní aontaím Ní aontaím beag ná mór 
     

 

5. Thug an teagascóir aiseolas cuí dom ar mo chuid oibre/gníomhaíochtaí agus tascanna. 

Aontaím go mór Aontaím Níl a fhios agam Ní aontaím Ní aontaím beag ná mór 
     

 

6. Bhí struchtúr maith ar an gcúrsa agus bhí sé á bhainistiú go héifeachtach. 

Aontaím go mór Aontaím Níl a fhios agam Ní aontaím Ní aontaím beag ná mór 
     

 

7. Bhí naisc fhiúntacha idir an cúrsa seo agus féinmheastóireacht scoile agus teicneolaíocht faisnéise agus 

cumarsáide. 

Aontaím go mór Aontaím Níl a fhios agam Ní aontaím Ní aontaím beag ná mór 
     

 

8. Bhí an cúrsa seo ar chaighdeán ard. 
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Aontaím go mór Aontaím Níl a fhios agam Ní aontaím Ní aontaím beag ná mór 
     

 

Aon mholtaí eile chun caighdeán an chúrsa seo a fheabhsú: 
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Aguisín 7 
 
Teimpléad don Tuairisc Chigireachta 

 

 

Tuairisc Chigireachta 
 

Teideal an Chúrsa: 
 
Réamhrá 
 
 

Torthaí: 

•  

•  

•  

•  

 
 
 
Achoimre ar na Príomhchinntí agus Moltaí 
Cinntí 

•   

•   

•  

Moltaí 

•   

•  

 
 

 
 

Coinníollacha maidir le faomhadh amach anseo: 
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Aguisín 8 
 

AN ROINN OIDEACHAIS  
TUAIRISC CHIGIREACHTA – FOIRM FÍORAITHE FÍRICÍ 2022 

 
Don oifig amháin  

Soláthraí  

Uimhir aitheantais an 
Chúrsa 

 

Ainm an Chúrsa  

Fíoraithe ag 
 

Soláthraí/Stiúrthóir 
 

 
 

Breac síos aon bhotún fíorasach atá san áireamh sa tuairisc chigireachta a tugadh duit, dar leat. 
 

Cuid Míchruinneas fíorasach 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fíoraithe ag Síniú Dáta 

Soláthraí/Stiúrthóir  
 

 

 
 
 

 
 
 
 


