
Modh nua cigireachta



 Dea-chleachtas a dhearbhú

 Cleachtas scoile atá le feabhsú a aithint ar 
bhealach dearfach

 Féinmheasúnú a éascú

 Ardán don fhéinmheasúnú a chur ar fáil

 Na haidhmeanna seo  a chur chun cinn trí 
mhúnla nua cigireachta (MSU - MLL)



 Ní raibh sé dírithe ar an timpeallacht 
foghlama sa scoil

 Ní raibh sé dírithe ar fhéinmheasúnú

 Gan éifeacht fhadtéarmach ar an scoil

 Cigireacht ar 4 ábhar – ní pictiúr den 
chomhthéacs foghlama iomlán sa scoil

 An iomarca béime ar pháipéarachas  



 Fógra 3 sheachtain fós

 Cigirí 3 lá sa scoil in áit 5 lá

 Foireann chigireachta níos lú (2/3)

 Réamhanailís níos fearr déanta acu ar

Stair chigireachta na scoile

Na sonraí scrúdaithe

Eolas ón BNLO (NEWB)

Cigireacht dírithe ar dhá ghné den scoil

Cinnireacht agus bainistíocht

Teagasc agus foghlaim



 Cruinniú leis an mbord éagsúil ó MSU

 Tugann an Bord cur i láthair ag díriú ar

Chomhthéacs na scoile

Láidreachtaí

Tosaíochtaí forbartha

Féinmheasúnú

Cruinniú leis an mBord tar éis na cigireachta     

Aiseolas ón gcigireacht agus ó na ceistneoirí



 Lorgaítear níos lú doiciméad ná mar a 
rinneadh faoi MSU

 Clár ama na scoile agus na múinteoirí
 Féilire (2 bhliain)
 Polasaí Iontrála
 Miontuairiscí is déanaí ón mBord agus 

Cruinnithe Foirne (5 cinn)
 Plean Scoile
 Pleananna ábhair / scéimeanna oibre
 Níos lú doiciméad, níos mó breathnóireacht 

sna ranganna



Réamhchuairt ar an scoil

 Cruinniú neamhfhoirmeálta leis an

bhfoireann

 Cruinniú leis an mBord (+ CEO nó ionadaí ó 
na hiontaobhaithe)

 Dáileadh na gceistneoirí ar na daltaí agus 
tuismitheoirí

 Breathnú ar na doiciméid



 Cruinniú leis an bpríomhoide agus 
príomhoide tánaisteach

 Cruinniú le baill den mheánbhainistíocht

 Cruinniú le daltaí



Breathnóireacht sna seomraí ranga
Bliain 1 – 6 (gach leibhéal)
Tugtar eolas faoi na ranganna don 
bhreathnóireacht ar mhaidin an lae
Ní saineolaithe ar na hábhair iad na cigirí
Ceachtanna samplacha le caighdeán na
foghlama agus na múinteoireachta sa scoil a
mheas
Léirmheas ar obair na ndaltaí agus caidreamh 
leis na ndaltaí
Aiseolas ó bhéil do na múinteoirí



 Daltaí agus tuismitheoirí i mBliain 2 & 5 ag brath ar mhéid 
na scoile

 Ceistneoir na dtuismitheoirí abhaile agus ar ais i gclúdach 
litreach séalaithe

 Baintear úsáid as meaisín leis an eolas a léamh
 Eolas faoi rún 
 In úsáid le tamall sna bunscoileanna
 Eolas (i bhfoirm graif) ar fáil láithreach ag deireadh na 

cigireachta don fhoireann agus don Bhord
 Aidhm – cumas féinmheasúnaithe na scoile a fheabhsú
 Bunaithe ar an eolas a bhailítear, beidh an Roinn in ann 

eolas a thabhairt faoin áit a seasann an scoil i gcomparáid 
le scoileanna eile



 Cultúr féinmheasúnaithe a chothú sna 
hábhair éagsúla

 Anailís ar bun ar thorthaí na Scrúduithe Stáit

 Rannpháirtíocht ag gnáth/ardleibhéal á 
ceistiú

 Measúnú i measc múinteoirí (Peer evaluation)

 Moltaí ó chigireachtaí eile á gcur i bhfeidhm 
san ábhar agus sa scoil

 Plean gníomhaíochta ag gach ábhar



 6 leathanach (in áit 20+)
 Tuairisc ar fáil taobh istigh de choicís
 Teachtaireacht níos soiléire / níos géire
 Torthaí agus moltaí chun tosaigh
 Eolas faoi chur i bhfeidhm na moltaí ó thuairiscí 

eile
 Tuairisc ar cháilíocht na bainistíochta agus na 

cinnireachta
 Tuairisc ar cháilíocht na múinteoireachta agus na 

foghlama
 Cumas na scoile maidir le féinmheasúnú agus 

feabhsuithe a chur i bhfeidhm



 Cruinniú leis an mBord, ionadaí ó na 
hIontaobhaithe agus cathaoirleach Choiste na 
dTuismitheoirí

 Cruinniú leis an bPríomhoide agus leis an 
bP.O. Tánaisteach

 Cruinniú leis an bhfoireann teagaisc



 Scoileanna níos sásta leis an múnla seo
 Bonn trialach 2009 / 2010
 Á fheabhsú fós
 In áit MSU ó 2011
 Gach duine sa mbád céanna sa scoil
 Níos lú cur isteach ar an scoil
 Níos lú páipéarachais
 Fiúntas ag baint le féinmheasúnú
 Cur chuige soiléir á lorg ó na scoileanna

Athbhreithniú
Measúnú
Pleanáil dá réir


