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Brollach
Bliain shuntasach d’obair an CNCM chun 
nuálaíocht san oideachas a stiúradh ab ea 
2012. I mí Dheireadh Fómhair d’fhógair an 
tAire Oideachais agus Scileanna pleananna 
um mórleasú a dhéanamh ar an tSraith 
Shóisearach, leasú a bhí bunaithe ar thaighde, 
forbairt beartais agus ar obair chomhairliúcháin 
ar thug an CNCM fúithi sna trí bliana roimhe 
sin. Chomh maith le críoch-chéim a chur le gné 
áirithe shuntasach d’obair an CNCM, leagann 
an leasú clár dúshlánach oibre amach roimh 
an CNCM do na blianta amach romhainn, clár 
ina fheicfear curaclaim úrnua agus uirlisí cuí 
measúnaithe á ndearadh agus tacaíochtaí á 
soláthar do scoileanna de réir mar a thógfar 
an t-athrú tábhachtach seo isteach. Mar chuid 
de thiomantas an CNCM maidir le curaclaim a 
fhorbairt i gcomhpháirt le páirtithe leasmhara 
oideachais, agus é sin ar bhealach a aithníonn 
an gá le cur i ngníomh praiticiúil i scoileanna, 
cuireadh líonra de 48 iar-bhunscoil ar bun in 
Aibreán 2012 le páirt a ghlacadh i bhforbairt 
curaclaim agus measúnaithe ag an tsraith 
shóisearach. 

Ba ag scrúduithe stáit na hArdteistiméireacht 
2012 a chonacthas den chéad uair scoláirí uile 
na tíre ag déanamh staidéir ar an gcuraclam 
leasaithe a tógadh isteach faoi scáth 
Thionscadal Mata. Le linn 2012 leanadh den 
obair shuntasach sa CNCM ar mhaithe le cothú 
agus feabhsú a dhéanamh ar chur i ngníomh 
an leasú curaclaim seo. Foilsíodh torthaí na 
taighde a rinneadh ar an tionchar go dáta a 
d’imir Tionscadal Mata ar fhoghlaim na mac 
léinn agus ar dhearcthaí na múinteoirí, chomh 
maith le hathbhreithniú ar théacsleabhair 
Thionscadail Mata. Leanadh de thaighde a 
choimisiúniú agus a fhoilsiú, taighde a oilfeadh 
díospóireacht beartas agus forbairt beartas, 
agus gné thábhachtach í sin d’obair an CNCM 
thar leibhéil uile na scolaíochta m.sh. rinneadh 
tuarascálacha taighde a sheoladh ar mhaithe 
le tacú le foghlaim teanga sa luath-óige agus 
sa bhunscolaíocht, gur gné í sin d’fhorbairt 
churaclaim úrnua teanga don bhunscolaíocht 
agus freisin gur príomhghníomhaíocht í 
den Straitéis Náisiúnta Litearthachta agus 
Uimhearthachta. 

Chuaigh an obair ar mhaithe le tacú le 
trasdul níos réidhe ón dara leibhéal go dtí 
an breisoideachas chun cinn le linn 2012, 
trí bhithin phróisis chomhoibríoch idir an 
Roinn Oideachais agus Scileanna, an tÚdarás 
um Ard-Oideachas, Cumann Ollscoileanna 
na hÉireann, Institiúidí Teicneolaíochta na 
hÉireann, Coimisiún na Scrúduithe Stáit agus 
an CNCM. Ba chur chuige é seo a aithníonn an 
gá atá ann díriú ar leanúntas oideachais agus ar 
chur chuige comhtháite maidir leis na beartais 
is na sásraí éagsúla a théann i gcion ar thorthaí 
foghlama. Gné den obair a tharla ag an tSraith 
Shóisearach agus ag an mbunscolaíocht luath 
ab ea díriú ar thábhacht sholáthar leantúntas 
oideachais ag na pointí trasdula céanna seo. 

Is féidir go dtiocfaidh feabhas ar eispéireas 
oideachasúil ár scoláirí má chabhraítear le 
tuismitheoirí chun tacú le foghlaim a gcuid 
páistí féin. Cuireadh acmhainní suntasacha 
breise ar an suíomh Idirlín a chabhróidh le 
tuismitheoirí tacú le páistí níos óige agus iad 
ag tabhairt faoin mata a fhoghlaim. D’fhorbair 
an CNCM cruthaitheoir Cártaí Tuairisce Scoile 
ar líne a thacóidh le bunscoileanna cárta 
tuairisce a chruthú ar mhaithe le dul chun 
cinn a bpáistí a léiriú do thuismitheoirí. Lean 
an CNCM ar aghaidh go honnghníomhach ag 
baint leasa as an suíomh Gréasáin atá acu, agus 
as na meáin sóisialta chun taighde agus dea-
chleachtas a leathadh is a scaipeadh agus chun 
díospóireacht a ghríosadh.

Ag éirí as athbhreithniú straitéiseach a gabhadh 
de láimh in 2012, rinne an CNCM leasú ar 
struchtúir a cuid coistí agus grúpaí oibre ar 
mhaithe le héifeacht agus éifeachtúlacht 
a fheabhsú don CNCM féin agus do na 
heagraíochtaí a bhíonn ag obair linn, agus 
ionas go mbeadh an próiséas a bhaineann 
le curaclam agus measúnú a fhorbairt níos 
airdeallaí agus níos trédhearcaí feasta. 

D’ainneoin deacrachtaí an chomhthéacs ina 
bhfuilimid faoi láthair, dúshlán an mhaoinithe 
agus na gciorruithe, agus na dúshláin eile 
amuigh ansin os comhair earnáil an oideachais, 
is tógáil croí é i gcónaí an díograis, an 
chruthaitheacht agus an dúil san eispéireachas 
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oideachasúil feabhsaithe a bhaineann go 
smior leo siúd atá páirteach i ngníomhaíochtaí 
éagsúla an CNCM, a thabhairt faoi deara. Tá 
díograis agus tiomantas lucht teagaisc agus 
ceannairí scoileanna ríthábhachtach má táimid 
chun curaclaim nuálacha a fhorbairt ar shlí a 
chinntíonn go mbeidh ár gcuid foghlaimeoirí 
feistithe agus cumhachtaithe le tabhairt i gceart 
faoi dhúshláin na todhchaí. Is mian liom an deis 
seo a thapú agus dea-obair na ndaoine sin go 
léir a ghlac páirt mar bhaill den Chomhairle, 
de bhoird an CNCM agus de na meithleacha 
forbartha le linn 2012 a aithint. 

Rinneadh Comhairle úrnua a cheapadh in 
Aibreán 2012. Is mian liom obair na Comhairle 
roimhe sin a mholadh. Thar aon ní eile is 
mian liom buíochas a ghabháil leis an Ollamh 
Tom Collins a bhí ina Chathaoirleach ar an 
gComhairle sin ar feadh sé bliana le linn 
tréimhse lán athruithe agus forbartha agus a 
léirigh tiomantas seasmhach buan don tasc a 
bhí roimhe eispéireas oideachasúil na scoláirí 
uile a fheabhsú. 

Níl bealach ar bith go bhféadfaí an obair a 
bhfuil imchruth di sa tuairisc seo a chur i gcrích 
murach fís, paisean, taithí agus díograis an 
POF, an Dr Anne Looney agus foireann oibre an 
CNCM. 

Brigid McManus 
Cathaoirleach
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Intreoir
Gné shainiúil d’obair churaclaim agus 
fhorbartha an CNCM is ea an rannpháirtíocht 
le múinteoirí, cleachtóirí, taighdeoirí, páirtithe 
leasmhara agus leis an bpobal i gcoitinne. 
In 2012 chonacthas líonraí scoileanna agus 
ionaid luath-óige, coistí agus meithleacha 
forbartha, agus tionóil de cheannairí scoileanna 
ag teacht le chéile le linn na bliana le tabhairt 
faoi chomhairle éiritheach curaclaim agus 
measúnaithe a mhúnlú. In éineacht leis an 
rannpháirtíocht fhírinneach chonacthas 
leibhéal nua den rannpháirtíocht fhíorúil agus 
í sin á tacú ag suíomhanna Gréasáin an CNCM 
agus ag líonraí ar líne do mhúinteoirí agus do 
scoileanna. Tar éis dúinn anailísiú a dhéanamh 
ar ár suíomh Gréasáin, is léir go bhfuil fás 
meánach 50% tagtha ar an trácht Idirlín a 
bhí ann le bliain. An leas nuálach a bhain an 
eagraíocht as cainéil na meán sóisialta a spreag 
cuid den fhás sin. Tugadh cuairt go minic freisin 
ar chraoltaí Gréasáin agus ar phodchraoltaí. 
Amharcadh ar an mbeochraoladh Gréasáin 
den chomhdháil ar an tsraith shóisearach, a 
tionóladh i mí Dheireadh Fómhair, i scoileanna 
agus i ranna oideachais ollscoileanna ar fud na 
tíre. Ag machnamh dúinn ar an rannpháirtíocht 
fhírinneach agus ar an rannpháirtíocht fhíorúil, 
is léir go gcuireann gach ceann acu sin lena 
chéile agus go bhfuil leas méadaitheach á 
bhaint as an bhféidearthacht idirghníomhach 
a ghabhann le web 2.0 acu siúd a mbímid ag 
obair leo, nó ar mian leo teacht i dteagmháil 
linn. Ní craoltóireacht lom amháin a bhíonn ar 
siúl ag ár suíomhanna Gréasáin. Éascaíonn siad 
an idirghníomhaíocht chomh maith. 

Tá an t-athrú seo tábhachtach maidir le forbairt 
curaclaim agus measúnaithe mar thionscadal 
poiblí agus mar thionscadal earnála araon. 
Chuige sin is gné shuntasach í an tsonraíocht 
úrnua ar líne a fógraíodh do churaclam agus 
do mheasúnú sa bhunscolaíocht agus sa tsraith 
shóisearach, agus go mbeidh rochtain feasta 
uirthi sin ag tuismitheoirí agus ag scoláirí 
chomh maith leis an rochtain a bheidh uirthi ag 
múinteoirí. 

Dúshlán roimh eagraíocht bheag é bheith 
ag tacú le líonraí fírinneacha agus fíorúla. Ag 
glacadh leis gur gá dúinn bheith in ann an 
dá chineál rannpháirtíochta seo a stiúradh is 
a chothú, tá obair uasoiliúna na mball foirne 
uile ar siúl againn ar mhaithe le leas a bhaint 
as féidearthachtaí na dteicneolaíochtaí 
scamallbhunaithe san obair atá idir lámha 
againn agus san idirghníomhaíocht a bhíonn 
againn le páirtithe leasmhara agus leis an 
bpobal uile. 

Bhí ar na baill foirne tabhairt faoin 
athmhachnamh, atheagar, agus corruair faoin 
athfhoghlaim féin. I rith 2012 ba le dúthracht 
agus le díograis a rinne siad a leithéid in 
ainneoin na ndeacrachtaí suntasacha agus 
leanúnacha atá le sárú ag eagraíochtaí na 
hearnála poiblí.

Le ceapadh na Comhairle nua in 2012 tháinig 
roinnt guthanna úra i láthair ag leibhéal an 
bhoird, chomh maith le Cathaoirleach nua, 
Brigid McManus, a chinntigh trasdul mín réidh 
agus luas leanúnach oibre i dtreo spriocanna 
uaillmhianacha an Phlean Straitéisigh.

An Dr. Anne Looney 
Príomhfheidhmeannach
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Comhairle reachtúil is ea an CNCM agus 

an cúram uirthi comhairle a chur ar an Aire 

Oideachais agus Scileanna i dtaobh cúrsaí 

curaclaim agus measúnachta maidir le 

hoideachas luath-óige, bunoideachas agus  

iar-bhunoideachas. 

Fís
Leagtar amach inár bPlean Straitéiseach don bhliain 2012-2015 fís 
an CNCM:

Treoir a sholáthar d’fhorbairtí nuálacha san oideachas ar mhaithe le 
cónaí, foghlaim agus dul i mbun oibre i ndomhan atá ag athrú.

Bunchuspóir
Gheofar i misean na Comhairle a cur chuige i leith a cuid oibre:

Is é bunchuspóir na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus 
Measúnachta:

 z comhairle a chur ar an Aire Oideachais agus Scileanna i dtaobh 
cúrsaí curaclaim agus measúnachta maidir le hoideachas luath-
óige, bunoideachas agus iar-bhunoideachas.

 z dul i bpáirt le foghlaimeoirí, múinteoirí, cleachtóirí, tuismitheoirí 
agus grúpaí/daoine eile chun tacú le nuáil sna scoileanna agus i 
suíomhanna oideachais eile

 z taighde a dhéanamh, a úsáid agus a roinnt mar bhonn le 
comhairle agus plé ar chúrsaí oideachais. 
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Comhdhéanamh
Is struchtúr ionadaíoch í an Chomhairle, agus is é an tAire Oideachais agus Scileanna a chinntíonn 
an chomhaltacht. Tagann an 25 chomhalta ó eagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht thar cheann 
múinteoirí, bainisteoirí scoile, tuistí, fostóirí, ceardchumainn agus leasanna eile oideachais.  I measc 
na gcomhaltaí eile tá ionadaithe ón Roinn Oideachais agus Scileanna, Coimisiún na Scrúduithe 
Stáit, agus ainmní de chuid an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige. Mar seo a leanas atá comhaltacht na 
Comhairle reatha, a ceapadh do thréimhse trí bliana ó 31 Márta 2012: 

Ms. Brigid McManus 
Cathaoirleach

Mr. Declan Kelleher 
Cathaoirleach ionaid, Cumann Múinteoirí 
Éireann

Mr. Michael Redmond 
Cathaoirleach ionaid, Comhchoiste na 
mBainisteoirí

Mr. Clive Byrne 
Ainmní an Aire Oideachais agus Scileanna

Deirbhile Nic Craith 
Cumann Múinteoirí Éireann

An Dr. Marie Griffin 
An Cumann Gairmoideachais in Éirinn

An Dr. Nóirín Hayes 
Ainmní an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige

Ms. Christina Henehan 
Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire

Mr. Philip Irwin 
Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire

Ms. Bernie Judge 
Aontas Múinteoirí Éireann

An Dr. Daire Keogh 
Cónaidhm Éireannach na Múinteoirí Ollscoile

Ms. Marie-Thérèse Kilmartin 
Comhchoiste na mBainisteoirí

Ms. Mary Lillis 
Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí 
Bunscoile

Gheofar in Aguisíní a haon agus a dó freastal na gcomhaltaí ar chruinnithe agus na costais a 
íocadh leo sa bhliain 2012.

Pádraig Mac Fhlannchadha 
An Roinn Oideachais agus Scileanna

An Dr. Rose Malone 
Comhdháil na gCeardchumann

Ms. Hilary Mc Bain 
Bord Oideachais Eaglais na hÉireann

Ms. Patricia McCrossan 
Cumann Náisiúnta na mBord Bainistíochta san 
Oideachas Speisialta

An Dr. Kara McGann 
Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na 
hÉireann

Mr. Jim Moore 
Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí 
Iar-bhunscoile

Mr. Michael O’Brien 
Aontas Múinteoirí Éireann

Seán Ó Coinn 
Foras na Gaeilge

Mr. Bryan O’Reilly 
Cumann Múinteoirí Éireann

Sr. Betty O’Riordan 
Cumann Bhainisteoirí na mBunscoileanna 
Caitliceacha

Bríd Uí Riordáin 
Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Ms. Eileen Salmon 
Cumann na Scoileanna Pobail is Cuimsitheacha.
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An fhoireann
Tá foireann fheidhmiúcháin lánaimseartha ag an gComhairle faoi cheannas an 
Phríomhfheidhmeannaigh, An Dr. Anne Looney, agus na Leas-Phríomhfheidhmeannach, John 
Hammond agus an Dr. Sarah Fitzpatrick. Mar aon le baill lánaimseartha na foirne tá foireann 
sainoifigeach oideachais ag an CNCM, a cheaptar ar bhonn iasachta nó coimisiúin.

Ba iad seo a leanas an fhoireann lánaimseartha sa bhliain 2012:

Oifigigh Oideachais: 

Cheryl Brennan (ón 10 Eanáir, 2012)

Niamh Uí Chadhla (ón 16 Aibreán 2012)

Ger Halbert (ón 9 Eanáir, 2012)

Aoife Kelly 

Denise Kelly (ón 16 Eanáir, 2012)

Rachel Linney 

Noel Loftus 

John Moriarty 

Reuben Ó Conluain 

Anna Walshe

Oifigigh Tionscadail:

Anne White 

Clare Maloney (ón 8 Deireadh Fómhair, 2012)

Príomhfheidhmeannach

Anne Looney

Leas-phríomhfheidhmeannaigh

Sarah FitzPatrick agus John Hammond

Stiúrthóirí, Curaclam agus Measúnacht

Arlene Forster 

John Halbert 

Bill Lynch 

Hal O’Neill 

Majella O’Shea 

Riarachán:

Paul Brady, Príomhoifigeach Cúnta

Aine Armstrong-Farrell, Ardoifigeach 
Feidhmiúcháin 

Jackie O’Brien, Ardoifigeach Feidhmiúcháin  
(go dtí an 29 Feabhra, 2012)

Morgan Lockhart, Oifigeach Feidhmiúcháin

Patricia Cassidy, Oifigeach Cléireachais 

Ursula Corcoran, Oifigeach Cléireachais 

Deirdre Dunne, Oifigeach Cléireachais (ón 15 
Deireadh Fómhair, 2012)

Bernie Gallagher, Oifigeach Cléireachais 

John Connors, Oifigeach Seirbhísí 
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Na Boird agus na Meithleacha Forbartha
Déantar aidhmeanna na Comhairle a chur ar aghaidh trí Bhoird agus Meithleacha Forbartha 
éagsúla a bhíonn comhdhéanta de na heagraíochtaí a bhfuil ionadaíocht acu ar an gComhairle 
agus de ghníomhaireachtaí eile, de réir mar is cuí. Thionóil an Chomhairle 22 cinn de na grúpaí sin 
sa bhliain 2012. Gheofar liosta de na cruinnithe sin in Aguisín 03.

Airgeadas
Ba é €3,241,102 ioncam bliantúil iomlán na Comhairle sa bhliain 2012. Fuarthas an €3,225,000 de 
phríomhchistiú ón Státchiste tríd an Roinn Oideachais agus Scileanna. Fuair an Chomhairle €13,067 
eile ón AE as obair a rinneadh ar thionscadal príomhscileanna. Fuarthas €3,000 ón Eagraíocht um 
Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE) as obair a rinne an Príomhfheidhmeannach ar 
a son. Fuarthas an €35 eile as iarratais agus foilseacháin Saoráil Faisnéise a phróiseáil. Foilseofar 
ráitis airgeadais don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2012 nuair a bheidh an t-iniúchadh bliantúil 
déanta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.

Seo na nithe ar a chaitear na cistí a chuirtear ar 
fáil don CNCM:

 z tuarastail foirne 

 z costais a bhaineann le hiasachtaí agus le 
sainbhaill foirne a choimisiúnú chun tacú le 
hobair na Comhairle 

 z forbairt ghairmiúil 

 z foilseacháin agus na meáin dhigiteacha 
lena n-áirítear profáil, dearadh, 
grianghrafadóireacht, priontáil agus 
aistriúchán 

 z taighde

 z costais a bhaineann le cruinnithe na 
Comhairle agus a fhoghrúpaí, lena n-áirítear 
áiseanna comhdhála a fháil ar cíos agus 
costais taistil agus cothabhála

 z costais riaracháin ar nós cothabháil agus 
trealamh oifige, páipéarachas, postas, 
teileafón, cíos, soilsiú agus teas

 z costais a bhaineann le comhdhálacha agus 
imeachtaí an CNCM 

 z cothabháil agus forbairt TF 

 z costais a bhaineann le gné idirnáisiúnta obair 
na Comhairle, lena n-áirítear táillí ballraíochta 
d’eagraíochtaí idirnáisiúnta ar nós CIDREE 
(Cuibhreannas na nInstitiúidí um Fhorbairt 
agus Taighde in Oideachas san Eoraip) 
agus AEA (an Cumann um Measúnacht 
Oideachasúil, an Eoraip)

 z fógraíocht.
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Spriocanna 
straitéiseacha
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1.3

Tá an Creat don tSraith Shóisearach nua in 
úsáid sna hiar-bhunscoileanna mar bhonn le 
hathruithe sa tsraith shóisearach a phleanáil 
agus a thabhairt isteach.

Dul chun cinn sa bhliain 2012

Seoladh suíomh Gréasáin nua don tsraith shóisearach i mí 
Dheireadh Fómhair.

Seoladh na huirlisí úsáide do Leibhéal 2.

Tugadh sonraíochtaí agus gearrchúrsaí chun críche lena 
n-úsáid sa Bhéarla agus mar ghearrchúrsaí. Cuireadh 
treoirlínte ar fáil i dtaobh fhorbairt na ngearrchúrsaí.

Ceapadh Príomhscileanna na Sraithe Sóisearaí agus 
foilsíodh ábhair thacaíochta ar líne.

Eagraíodh dhá cheann de sheisiúin teagaisc d'fhorbróirí 
gearrchúrsaí ó ghníomhaireachtaí agus ó eagraíochtaí.

Tá an obair ar siúl ar shonraíocht an Bhéarla. Ceapadh 
páipéar cúlra agus tá comhairliúchán ar siúl faoi láthair. 

Tá an obair go maith chun cinn ar shé cinn de 
ghearrchúrsaí (Meáin Dhigiteacha, OSPS, Corpoideachas, 
OSSP, Ríomhchlárú agus Códú, Tionscadal Pearsanta, 
Cúram d'Ainmhithe) agus táthar ag súil le dul i gcomhairle 
maidir leo sa bhliain 2013.

Tá tús curtha le gearrchúrsaí a fhorbairt i dTeanga agus 
Cultúr na Sínise, na Taibhealaíona agus ar ghearrchúrsa eile 
ar Leibhéal 2. Eagraíodh ócáid i mí na Bealtaine chun an 
obair atá á déanamh ar theanga agus ar chultúr na Sínise i 
20 scoil ar fud na hÉireann a thaispeáint.

1.4

Tá úsáid níos mó ná riamh á baint as Aistear 
san earnáil luath-óige. 

Dul chun cinn sa bhliain 2012

Rinneadh athfhorbairt agus athdhearadh ar uirlisí úsáide 
Aistear chun nascleanúint a dhéanamh níos fusa. 

Tá forbairt á déanamh ar na huirlisí úsáide an t-am ar fad 
agus míreanna breise ar theanga, ar shúgradh agus ar 
théamaí i mbun oibre, chomh maith le scéalta faoi athrú na 
gcleachtóirí á gcur leo.

Is léir go bhfuil úsáid á baint as Aistear ó na cainteanna agus 
ó léirithe ar chleachtadh a thugtar ar chruinnithe gréasáin 
agus ag cruinnithe braisle.

1.1

Tá cineálacha nua cur chuige i leith 
na measúnachta agus córais athraithe 
tuairiscithe á dtabhairt isteach sna 
scoileanna agus i suíomhanna eile.

Dul chun cinn sa bhliain 2012

Cheapamar Cruthaitheoir Cárta Tuairisce ar líne chun tacú 
le bunscoileanna le gur féidir leo cárta tuairisce a chruthú 
chun aiseolas ar dhul chun cinn leanaí a thabhairt do 
thuismitheoirí.

Mar fhreagra ar an gCreat nua don tSraith Shóisearach, 
a seoladh an 4 Deireadh Fómhair, chuathas i mbun oibre 
ar uirlisí úsáide measúnachta agus modhnóireachta don 
tsraith shóisearach.

1.2

Tá cleachtas curtha ar bun chun samplaí 
d’obair daltaí a ghiniúint agus moltóireacht 
a dhéanamh orthu mar léiriú ar a bhfuiltear 
ag súil leis ó fhoghlaimeoirí.

Dul chun cinn sa bhliain 2012

Cuireadh tús le samplaí d’obair daltaí a bhailiú chun an 
méid a mbeifear ag súil leis i mBéarla na sraithe sóisearaí a 
léiriú. Ar áireamh ansin bhí grúpaí múinteoirí a chuir obair 
daltaí i láthair, a phléigh é agus a thug a dtuairimí uirthi.

1.0 

Forbairt an Churaclaim 
agus na Measúnachta
Cineálacha cur chuige nuálacha a cheapadh 
i leith curaclaim agus measúnachta ar 
mhaithe le rannpháirtíocht, forchéimniú, 
cáilíocht, cuimsitheacht agus leanúnachas 
idir na hearnálacha ar fad .
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1.5

Tá curaclam nua teanga ceaptha don 
Bhéarla agus don Ghaeilge do ranganna 
na naíonán beag anonn go rang a dó agus 
tá curaclam teanga do dhaltaí idir rang a 
trí agus rang a sé á cheapadh i láthair na 
huaire.

Dul chun cinn sa bhliain 2012

Tugadh iniúchadh cuimsitheach ar chuspóirí an Bhéarla, na 
Gaeilge agus na drámaíochta i gcuraclam na bliana 1999 
agus iniúchadh ar Aistear chun críche.

Aontaíodh an tsonraíocht don churaclam teanga bunscoile 
ó rang na naíonán beag amach go dtí rang a dó, ar aon dul 
leis an tsonraíocht don Bhéarla agus don Ghaeilge sa tSraith 
Shóisearach.

1.6

Athbhreithníodh eilimintí de churaclam na 
bunscoile chun go dtabharfaidís léiriú ar 
fhorbairtí ar eolas agus ar thaighde agus 
chun a bheith níos comhleanúnaí le Aistear 
agus le forbairtí ar an tsraith shóisearach.

Dul chun cinn sa bhliain 2012

Seoladh foramharc ar fhorbairtí sa churaclam bunscoile 
chuig na bunscoileanna ar fad.

Lorgaíodh tograí chun taighde a dhéanamh ar fhoghlaim 
na matamaitice sa bhunscoil.

1.7

Tá an t-athchóiriú curaclaim agus 
measúnachta ag an tsraith shóisearach fós 
ar siúl agus tá sonraíochtaí nua curaclaim 
agus measúnachta tugtha chun críche. 

Dul chun cinn sa bhliain 2012

Féachadh ar shonraíochtaí curaclaim agus tograí 
measúnachta a fhorbairt le haghaidh trí cinn d'ábhair 
eolaíochta na hArdteistiméireachta – an bhitheolaíocht, 
an cheimic agus an fhisic.

Tar éis cainteanna le Coimisiún na Scrúduithe Stáit, an 
Roinn Oideachais agus Scileanna, Cumann Ollscoileanna 
na hÉireann, Institiúidí Éireann agus an tÚdarás um 
Ardoideachas, cuireadh tús le comhairliúchán ar an 
gcleachtas grádaithe san Ardteistiméireacht.

Thacaigh an grúpa céanna le ceapadh saineolaí 
sheachtraigh chun athbhreithniú a threorú ar intuarthacht 
i scrúduithe na hArdteistiméireachta. 

Bunaíodh comhghrúpa oibre idir an CNCM agus an tÚdarás 
um Ardoideachas.

Rinneadh athruithe eatramhacha ar an eolaíocht 
talmhaíochta tar éis cainteanna le CSS.

Rinneadh breis oibre ar chreat agus ar shiollabas don 
Chorpoideachas. Ullmhaíodh dréacht-siollabais do na 
nuatheangacha mar dhoiciméid chomhairliúcháin.

1.8

Ta sonraíochtaí curaclaim don mhatamaitic 
tugtha chun críche agus tá a dtabhairt isteach 
á mheasúnú mar chuid de Thionscadal Mata.

Dul chun cinn sa bhliain 2012

Tugadh siollabais chun críche do Chéim 3 agus don 
mhatamaitic Ardteistiméireachta, agus cuireadh ar fáil do 
na scoileanna iad.

Mar chuid den mheastóireacht ar Thionscadal Mata, 
eagraíodh cruinniú le 24 scoil.

Cuireadh tacaíocht ar fáil do mhúinteoirí trí líonra  
múinteoirí matamaitice agus ar líne.

Bunaíodh áit ar líne ag www.ncca.ie/projectmaths chun eolas 
agus tacaíocht do Thionscadal Mata a thabhairt do dhaltaí. 
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2.1

Tá líonraí scoile na Comhairle ag giniúint 
smaointe agus ábhar chun tacú lena 
gcumas féin agus cumas scoileanna eile 
i bhforbairt curaclaim agus measúnachta 
agus ó thaobh tacú le hathrú. 

Dul chun cinn sa bhliain 2012

Leathnaíodh líonra Súgartha, Teanga agus Litearthachta 
Aistear do mhúinteoirí na naíonán trí spás oibre nua ar líne 
inar féidir samplaí de dhea-chleachtas a chomhroinnt agus 
aiseolas ar an gcuraclam nua teanga a éascú.

Tá 48 scoil ag glacadh páirte i líonra sraithe sóisearaí an 
CNCM. Tá pleananna cláir agus cláir oibre curtha ar fáil ag 
an nGréasán.

Eagraíodh seisiúin forbartha mar gheall ar ghearrchúrsaí le 
baill foirne ó scoileanna an líonra. Sna cuairteanna scoile a 
rinneadh, díríodh ar an gCreat, ar na príomhscileanna, agus 
ar phleanáil scoile.

Chláraigh breis is 1,000 múinteoir le haghaidh JC2.0 mar 
a bhfaigheann siad ábhair i réimsí ar nós na pleanála agus 
forbairt gearrchúrsaí. Cuireann múinteoirí smaointe ar fáil 
agus roinneann siad a dtaithí agus na cineálacha cur chuige 
a úsáideann siad le múinteoirí eile.

Bunaíodh líonra le haghaidh Tionscadal Mata chun ábhair 
eiseamláire tacaíochta a cheapadh ar son múinteoirí agus 
bunaithe ar thaithí múinteoirí, agus tá an chéad dreas 
ábhar foilsithe.

2.0 

Rannpháirtíocht agus 
líonraí chun nuála 
Dul i mbun oibre le scoileanna, cleachtóirí 
agus foghlaimeoirí chun an cumas chun 
athrú a mhéadú agus bonn eolais a chur 
faoin bhforbairt curaclaim agus 
measúnachta agus faoina fheidhmiú .
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2.2

Tá an Chomhairle ag tacú le hobair na 
líonraí comhpháirtíochta atá bainteach le 
forbairt curaclaim agus measúnachta agus 
ag tacú le múineadh agus foghlaim. 

Dul chun cinn sa bhliain 2012

Rinneadh athbhreithniú agus uasdátú ar gach ceann 
de cheardlanna bunaidh Aistear agus tá trí cinn de 
cheardlanna nua in úsáid anois ag teagascóirí:

 z an mata tríd an súgradh

 z teanga agus litearthacht tríd an súgradh 

 z ag smaoineamh agus ag caint faoi leabhair pictiúr. 

Rinne 33 teagascóir cúrsa samhraidh a éascú in 25 ionad 
agus i gcomhar le 18 Ionad Oideachais. 

Ghlac suas le 6,000 múinteoir agus príomhoide páirt 
i gceardlanna/cúrsaí samhraidh anall go tús na Nollag 
2012. 

Cruthaíodh spás nua ar líne do Thionscadal Teagascóirí 
Aistear chun samplaí de dhea-chleachtas a roinnt, 
dul i gcomhar chun léirithe ar chleachtas a cheapadh, 
agus chun aiseolas a thabhairt ar ghnéithe ar leith den 
churaclam nua teanga. 

Bunaíodh Pobal Gairmiúil Múinteoirí i gcomhar le 
hIonad Oideachais Chill Dara i Meán Fómhair agus bhí 
20 múinteoir páirteach ann. 

Eagraíodh ceithre chruinniú a dhírigh ar 

 z tús eolais ar Aistear 

 z tús eolais ar an súgradh 

 z conas pleanáil faoi choinne an tsúgartha agus 
acmhainní a chur ar fáil dó

 z pleanáil théamach traschuraclaim agus ról an 
mhúinteora sa súgradh 

Bunaíodh leabharlann acmhainní don súgradh in Ionad 
Oideachais Chill Dara atá ar fáil do mhúinteoirí.

Bunaíodh grúpa aiseolas scoile maidir leis an 
gCruthaitheoir Cárta Tuairisce i mí Feabhra 2012. 
Eagraíodh cruinniú tosaigh leis an CNCM. Thacaigh baill 
an ghrúpa leis an obair trí:

 z cleachtais tuairiscithe a scoile féin a roinnt

 z roghanna tuairiscithe a mholadh le cur ar áireamh san 
uirlis saincheaptha ar líne

 z aiseolas a thabhairt ar leaganacha trialacha den 
Chruthaitheoir Cárta Tuairisce 

 z cártaí tuairisce samplacha a sholáthar leis an 
gCruthaitheoir Cárta Tuairisce.

Faoi cheannas Choláiste na Tríonóide tá líonra Bridge 
21 ag feidhmiú mar ghréasán de chomhpháirtithe 
sraithe sóisearaí, le tacaíocht ón CNCM. Tá tuarascáil 
amháin eisithe acu. Tacaítear ar shlite eile le líonraí de 
Chumann Príomhoidí Scoile na hÉireann, NAPD, NPC 
agus cumainn eile bainistíochta scoile agus cumainn 
iontaobhais. 

Tá an CNCM ag rannchuidiú le Líonra Beartais an 
Choimisiúin Eorpaigh um Príomh-inniúlachtaí in 
Oideachas Scoile agus tá gníomhaíocht gréasáin faoi 
lán seoil. Rannchuidigh an CNCM le dhá chruinniú den 
líonra. Tá cás-nótaí ceaptha le haghaidh ceithre cinn de 
thionscnaimh Éireannacha i dtaca le príomh-inniúlachtaí.

2.3

Tá struchtúir agus tacaíochtaí i bhfeidhm 
chun a chinntiú go gcuirfear guth agus 
taithí foghlaimeoirí ar áireamh i bplé na 
Comhairle.

Dul chun cinn sa bhliain 2012

Ar an obair thosaigh a rinneadh le scoileanna i líonra na 
sraithe sóisearaí bhí ábhar a cheapadh le húsáid nuair a 
bheifear ag dul i gcomhairle le daltaí.
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3.0
Eolas agus taighde
Eolas agus taighde a ghiniúint, a úsáid 
agus a roinnt ar mhaithe le comhairle a 
cheapadh agus cleachtas a fhorbairt i 
dtaca le cúrsaí curaclaim agus 
measúnachta i scoileanna agus i 
suíomhanna oideachais eile .

3.1

Bunaítear forbairtí curaclaim agus 
measúnachta ar fhianaise agus ar thaighde. 

Dul chun cinn sa bhliain 2012

Seoladh agus foilsíodh trí cinn de thuarascálacha taighde 
chun tacú le forbairt luath-óige agus bunscoile: 

 z An Teanga Bhéil san Oideachas Luath-Óige agus sa 
Bhunoideachas (Leanaí idir 3-8 mbliana)

 z An Litearthacht i mBlianta na Luath-Óige agus sa 
Bhunoideachas (3-8 mbliana). 

 z I dtreo Chreat Comhtháite Teanga san Oideachas Luath-
Óige agus sa Bhunoideachas (3-12 bhliain).

Foilsíodh doiciméid eile in éineacht le gach ceann díobh sin. 

 z Doiciméad trastagartha de na trí thuarascáil 

 z Achoimrí feidhmiúcháin i mBéarla agus i nGaeilge 

Gheofar na doiciméid ag www.ncca.ie/primarylanguage 

Rinneadh na hullmhúcháin chun taighde a dhéanamh ar 
thionchar na socruithe nua measúnachta i nGaeilge na 
hArdteistiméireachta. 
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3.2

Tá múinteoirí, cleachtóirí, tuismitheoirí, 
foghlaimeoirí agus daoine eile ag féachaint 
ar na torthaí taighde agus ar na samplaí de 
chleachtas i scoileanna agus i suíomhanna.

Dul chun cinn sa bhliain 2012

Ceapadh ceithre ag www.ncca.ie/primaryparents chun 
tacú le tuismitheoirí atá ag iarraidh cabhrú lena gcuid páistí 
leis an obair bhaile matamaitice. Díríonn siad seo ar an 
gcuraclam mata ó na naíonáin shóisearacha go rang a dó. 

Scaipeadh an nasc chuig na tuarascálacha taighde agus na 
hachoimrí feidhmiúcháin trí phóstaer a chur ar fáil do na 
bunscoileanna ar fad agus alt a chur in eagráin de 'In Touch 
agus Leadership’.

Gheofar podchraoltaí de na páipéir taighde ar theanga ó 
bhéal, ar litearthacht, agus ar an gcuraclam comhtháite 
teanga ag www.ncca.ie/primarylanguage

I mí na Samhna foilsíodh dhá iarratas ar thairiscintí chun 
taighde a dhéanamh ar oideachas matamaitice san 
oideachas luath-óige agus sa bhunoideachas (páistí 3-8 
mbliana).

Sheol an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta 
agus an CNCM tuarascáil ar 'An Seomra Ranga Bunscoile' 
i mí Eanáir.

Foilsíodh tuarascáil eatramhach ar mheastóireacht ar 
Thionscadal Mata a rinne an Fhondúireacht Náisiúnta 
um Thaighde Oideachais www.ncca.ie/projectmaths . Tá 
taighde iltaobhach ar siúl i gcónaí ar thionchar Tionscadal 
Mata ar ghnóthachtáil daltaí, ar inspreagadh agus ar 
dearcthaí.

Cruthaíodh leathanach Gréasáin nua dar teideal ‘ag 
múineadh tríd an súgradh’ in Uirlisí Úsáide Aistear ag  
www.ncca.ie/aisteartoolkit don earnáil luath-óige.

Foilsíodh in Uirlisí Úsáide Aistear gearrthóga físe inar 
taispeánadh an tslí ar féidir leas a bhaint as an súgradh 
chun tacú le foghlaim agus forbairt leanaí i réimsí éagsúla 
den churaclam. 

Foilsíodh, leis, sna hUirlisí Úsáide sraith podchraoltaí gearra 
mar gheall ar phleanáil, eagrú agus múineadh tríd an súgradh. 

3.3

Tá an CNCM ag iarraidh fócas níos mó a 
chothú ar úsáid na fianaise agus beartais á 
ndéanamh agus i gcúrsaí meastóireachta i 
gcoitinne, i scoileanna agus i suíomhanna 
oideachais eile.

Dul chun cinn sa bhliain 2012

Cuireadh tús le hobair leis an gComhairle Mhúinteoireachta 
agus leis an Lárionad do Sheirbhísí Éifeachtacha ar 
chomhthionscadal féachaint cén gaol atá ag múinteoirí le 
taighde.

Tá an CNCM agus eagraíochtaí agus gníomhaireachtaí 
ag tacú i gcónaí le staidéar fadtréimhseach de chuid na 
hInstitiúide Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta.

Seoladh póstaeir ar phríomhthéamaí Aistear chuig Coistí 
Cathrach agus Contae i gCúram Leanaí le scaipeadh ar 
chleachtóirí in oideachas luath-óige.

3.4

Déanann foireann an CNCM torthaí taighde 
agus eolas nua a roinnt agus a cheistiú mar 
chuid dhílis dá gcuid oibre. 

Dul chun cinn sa bhliain 2012

Tá córais nua SharePoint i bhfeidhm ionas gur furasta ag 
am ar bith ábhair taighde agus acmhainní a aimsiú.

Faigheann an fhoireann ar fad feasachán seachtainiúil a 
thugann chun dáta iad ar chúrsaí oideachais. Cuirtear an 
feasachán ar fáil do bhaill na Comhairle, leis.
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4.1

De thairbhe caidreamh comhoibritheach 
le heagraíochtaí éagsúla tá an tuiscint ar 
fhorbairtí curaclaim agus measúnachta 
agus ar a bhfeidhmiú agus ar chaighdeán 
na bhforbairtí sin. 

Dul chun cinn sa bhliain 2012

Tá an obair ar siúl i gcónaí le hAonad Beartais Oideachais 
na Luath-Bhlianta chun tacú le hearnáil na luath-óige chun 
go n-úsáidfear Aistear chun cur le cleachtas agus torthaí 
do leanaí. 

Bhí an CNCM ag obair i gcomhpháirtíocht le Cumann 
na nIonad Oideachais do Mhúinteoirí in Éirinn trí 
Thionscnamh Teagascóirí Aistear.

Tugadh an chéad bhliain den tionscadal forbartha Aistear 
in Action chun críche i gcomhar le Luath-Óige Éireann. 

Lean an caidreamh leanúnach le Líonra na bPríomhoidí 
Bunscoile agus le Cumann na bPríomhoidí agus na 
bPríomhoidí Ionaid mar chomhlachtaí ainmhithe de chuid 
an CNCM.

Lean an caidreamh leanúnach leis an tSeirbhís um 
Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí, leis, mar ab amhlaidh 
i gcás obair na Foirne um Fhorbairt Thionscadal Mata.

Lean an CNCM de bheith rannpháirteach sa Ghrúpa 
Tacaíochta um Fheidhmiú Thionscadal Mata.

Líonadh an folúntas d'ionadaí ón CNCM ar an gComhairle 
Oideachais Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

Cuireadh tús leis an obair ar Mheabhrán Tuisceana idir an 
Roinn Oideachais agus Scileanna agus an CNCM.

Bhí dhá chruinniú ag an mbuanchoiste idir an CNCM agus 
Coimisiún na Scrúduithe Stáit.

Lean an CNCM de bheith páirteach i gCoiste Pleanála 
Múinteoirí Idirghníomhaireachta na Roinne a raibh 
ceithre chruinniú acu. 

4.0
Caidreamh 
straitéiseach
Tógáil ar an gcaidreamh straitéiseach 
atá ann cheana agus caidreamh nua a 
fhorbairt chun tacú le forbairt agus 
feidhmiú curaclaim agus measúnachta 
agus chun naisc a chothú idir  
ghnéithe de . 
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Bhí ballraíocht ag an CNCM sna heagraíochtaí seo a leanas 
sa bhliain 2012: 

 z Cumann Léann Oideachais na hÉireann

 z Cuibhreannas na nInstitiúidí Forbartha agus Taighde 
Oideachais san Eoraip

 z An Cumann um Measúnú san Oideachas – an Eoraip

 z An Foras Riaracháin

 z Gnóthaí Poiblí na hÉireann

Lena chois sin, is ball í an CNCM de Chumann 
Phríomhfheidhmeannaigh na nGníomhaireachtaí Stáit.

Chuaigh an Cathaoirleach isteach i gCumann na 
gCathaoirleach ar Ghníomhaireachtaí Stáit. 

Glacadh ballraíocht in SCoTENS an athuair 
(buanchomhdháil oideachas múinteoirí Thuaidh agus 
Theas), ar aon dul le forbairt den chineál céanna i 
dTuaisceart Éireann ag an CCEA.

4.2

Bíonn eolas maith ag múinteoirí agus ag 
daltaí ar chúrsaí luath-óige agus ar oideachas 
tosaigh do mhúinteoirí ar obair na Comhairle, 
agus bíonn deiseanna acu rannchuidiú leis an 
obair sin.

Dul chun cinn sa bhliain 2012

Rinneadh léiriú ar thionscadal Aistear i mbun Oibre ag 
comhdháil OMEP (Eagraíocht Dhomhanda um Oideachas 
Luath-Óige). 

Éascaíodh ceardlann ar Aistear le léachtóirí atá ag obair ar 
chúrsaí luath-óige FETAC agus HETAC. 

Eagraíodh cúig chruinniú réigiúnacha ar Thionscadal 
Mata le haghaidh pearsanra ollscoile agus institiúidí 
teicneolaíochta. 

4.3

Tacaíocht d’fhorbairtí curaclaim agus 
measúnachta ar dhá thaobh na teorann 
ab ea an comhoibriú idir an CNCM agus 
an CCEA (An Chomhairle um Churaclam, 
Scrúduithe agus Measúnacht). 

Dul chun cinn sa bhliain 2012

Eagraíodh cruinniú leis an CCEA ar a athbhunú chun réimsí 
comhleasa a aithint. 
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5.0
Próifíl agus cumarsáid
Obair agus gnóthachtáil na Comhairle 
a chur in iúl, a chur i láthair agus a 
roinnt chun feabhas a chur ar phróifíl 
na heagraíochta agus chun 
rannpháirtíocht ina cuid oibre a 
chothú .

5.1

Ag éirí as straitéis éifeachtach meáin, 
cuirtear na teachtaireachtaí is tábhachtaí i 
dtaobh leasuithe ar fáil go forleathan agus 
bíonn bonn eolais faoi fhreagairtí agus 
rannchuidiú an CNCM agus bíonn sé tráthúil.

Dul chun cinn sa bhliain 2012

Cuireadh oiliúint ar fáil ar na meáin shóisialta in 
eagraíochtaí earnála poiblí agus chuir an CNCM tús le fotha 
Twitter.

Rinne an tOllamh Jo Boaler cumarsáid éifeachtach sna 
meáin náisiúnta mar gheall ar Thionscadal Mata, agus 
bhí an CNCM páirteach i ndíospóireacht thábhachtach 
náisiúnta.

5.2

Tugadh isteach cineál nua sonraíochta 
curaclaim agus measúnachta ar líne ar aon 
dul le forbairtí sna bunscoileanna agus sna 
hiar-bhunscoileanna. 

Dul chun cinn sa bhliain 2012

Aontaíodh comhpháirteanna na sonraíochta ar líne.
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5.3

Rinneadh suíomhanna Gréasáin an CNCM 
a chomhdhlúthú agus a fheabhsú mar 
fhreagairt ar aiseolas ó chustaiméirí, 
staitisticí ar úsáid na leathanach Gréasáin, 
agus forbairtí ar líne agus sna meáin 
shóisialta.

Dul chun cinn sa bhliain 2012

Rinne an Fhoireann Gréasáin pleanáil straitéiseach chun 
pleananna a cheapadh sa ghearrthéarma, sa mheántéarma 
agus san fhadtéarma chun láithreacht an CNCM ar líne a 
fhorbairt.

Rinneadh athdhearadh ar an leathanach baile 
corparáideach chun nascleanúint chuig inneachar a 
dhéanamh níos fusa d'úsáideoirí.

Bhí córas nua nascleanúna curtha i bhfeidhm ar Curriculum 
On Line agus ar shuíomhanna ACTION faoi dheireadh 
Eanáir 2013, rud a chuir cuma níos comhtháite ar 
shuíomhanna an CNCM.

Cuireadh tús le huasghrádú ar an gcóras bainistíochta 
inneachair reatha. 

Feabhsaíodh na gnásanna le cinntiú go gcuirfí an leagan 
Gaeilge i bhfeidhm go hiomlán.

Taispeánann staitisticí ar chuairteanna 125% de 
mheánmhéadú bliain ar bhliain.

5.4

Roinntear obair an CNCM ar chúrsaí 
curaclaim agus measúnachta agus ar 
chleachtas sna scoileanna le léitheoirí 
náisiúnta agus idirnáisiúnta. 

Dul chun cinn sa bhliain 2012

Cuireadh caibidil ar 'measúnú in Aistear' ar áireamh i 
bhfoilseachán nua de chuid PLÉ ar oideachas luath-óige. 

Cuireadh páipéar ar an athrú ar churaclam agus ar 
mheasúnacht in Éirinn i láthair ag AERA Vancouver.

Cuireadh páipéar ar an tslí le heolas ó thionscnaimh 
churaclaim sna scoileanna a úsáid i láthair ag ECER, Cadiz.

Aistríodh na leidbhileoga agus na bileoga súgartha do 
thuismitheoirí isteach i sé theanga eile. An Pholainnis, 
an Fhraincis, an Rómáinis, an Rúisis, an tSínis agus an 
Phortaingéilis. 

Cuireadh leidbhileog nua ar conas tacú le smaointeoireacht 
páistí (2 1/2 –6 bliana) i dtoll a chéile. 
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6.1

Tá struchtúir agus próisis eagraíochtúla ag 
tacú le forbairt nuálach ar chúrsaí curaclaim 
agus measúnachta agus ar chleachtais 
oibre chomhoibritheacha.

Dul chun cinn sa bhliain 2012

Tá struchtúir agus próisis leasaithe agus boird agus 
meithleacha forbartha nua curtha i bhfeidhm le haghaidh 
réimsí den obair churaclaim agus measúnachta atá ar siúl 
faoi láthair. Cuireadh na hathruithe in iúl do gach ball de 
choistí reatha an CNCM. 

Tá an Béarla á fhorbairt mar ábhar nua sa tsraith 
shóisearach.

Foilsíodh eagrán de An Cóiméad do bhaill de mheithleacha 
agus de bhoird forbartha.

Le SharePoint éascaíodh cleachtais oibre agus comhoibriú 
éifeachtach.

6.2

Tá an t-eolas agus na hinniúlachtaí ag 
foireann an CNCM anois chun comhairle 
nuálach curaclaim agus measúnachta a 
chur i dtoll a chéile agus tacú lena tabhairt 
isteach sna scoileanna. 

Dul chun cinn sa bhliain 2012

Cuireadh raon deiseanna forbartha gairmiúla ar fáil 
don fhoireann ar aon dul le cuspóirí straitéiseacha na 
heagraíochta.

Eagraíodh forbairt ghairmiúil don fhoireann ar fad i 
mbainistíocht feidhmíochta, cumarsáid, scríobh tuairiscí le 
Béarla soiléir, agus scileanna léirithe.

Tá beirt chomhalta den fhoireann ag déanamh cúrsa 
dochtúireachta agus chríochnaigh duine amháin 
Máistreacht i Riarachán Gnó.

6.0
Éifeacht agus rialachas 
na heagraíochta
Struchtúir, próisis, scileanna agus 
inniúlachtaí rialachais agus 
eagraíochtúla na Comhairle a 
fhorbairt, chun an fhís a bhaint amach 
ar shlite nuálacha .
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6.3

Tá cultúr láidir feidhmíochta i réim ar fud na 
heagraíochta.

Dul chun cinn sa bhliain 2012

Cuireadh Céim 1 de na hathruithe ar an bhForbairt 
Bhainistíochta Ghairmiúil (a aontaíodh mar chuid de 
Chomhaontú Pháirc an Chrócaigh) i bhfeidhm. 

Chuir an fhoireann aiseolas ar fáil ar na huirlisí leasaithe 
PMD agus ar an bpróiseas féin don Roinn Caiteachais agus 
Athchóirithe trí shuirbhé ar líne.

D'fhreastail ball foirne ar sheisiún eolais ar na hathruithe i 
gCéim 2, a chuirfear i bhfeidhm sa bhliain 2013.

6.4

Tá córas urrúnta bainistíocht airgeadais 
agus tuairiscithe i bhfeidhm agus cuirtear 
béim láidir ar luach a fháil ar airgead. 

Dul chun cinn sa bhliain 2012

Athcheapadh an Coiste Iniúchóireachta tar éis Comhairle 
nua a bheith ceaptha i mí Aibreáin.

Tugadh an Clár Bainistiochta Rioscaí chun dáta le haghaidh 
fhormheas an Choiste Iniúchóireachta.

6.5

Tá riachtanais rialachais na bhforas stáit á 
gcomhlíonadh ina n-iomláine.

Dul chun cinn sa bhliain 2012

Tar éis athbhreithniú straitéiseach faoi threoir 
sainchomhairleoirí seachtracha, ceapadh Plean 
Straitéiseach nua agus foilsíodh é.

Foilsíodh Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 2011.

6.6

Tá feabhsú déanta ar na caighdeáin 
seirbhíse do chustaiméirí.

Dul chun cinn sa bhliain 2012

De thoradh cuíchóiriú ar an suíomh Gréasáin tá feabhas 
tagtha ar an tseirbhís do chustaiméirí.

6.7

Ghéill an CNCM do gach comhaontú agus 
plean forbartha ábhartha earnála poiblí. 

Dul chun cinn sa bhliain 2012

Chomhlíon an CNCM gach sprioc atá luaite sa Chomhaontú 
Seirbhíse Poiblí 2010–2014 (Páirc an Chrócaigh) agus leis 
an ECF don tréimhse.

Tugadh an Phleanáil um Fhorbairt an Lucht Saothair chun 
críche, agus cuireadh tuarascáil ar aghaidh.
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Comhaltacht agus freastal  
ar chruinnithe na Comhairle 2012

Cruinnithe na Comhairle
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Máire Áine Uí Aodha  
(go dtí an 31 Márta)

 Ainmní an Aire Oideachais agus Scileanna 
  

Ms. Catherine Byrne  
(go dtí an 31 Márta)

Cathaoirleach ionaid, Cumann Múinteoirí 
Éireann

  

Mr. Clive Byrne (ón 1 Aibreán) Ainmní an Aire Oideachais agus Scileanna      

An tOllamh Tom Collins  
(go dtí an 31 Márta)

Cathaoirleach
  

Mr. Donal Cooper  
(go dtí an 31 Márta)

Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí 
(Bunscoile)

 

Deirbhile Nic Craith Cumann Múinteoirí Éireann         

Mr. Michael Delargey  
(go dtí an 31 Márta)

Cónaidhm Éireannach na Múinteoirí 
Ollscoile

  

Mr. Aidan Farrell (go dtí an 31 Márta) Coimisiún na Scrúduithe Stáit   

An Dr. Marie Griffin (ón 1 Aibreán) An Cumann Gairmoideachais in Éirinn      

An tOllamh Nóirín Hayes Ainmní an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige      

Ms. Christina Henehan (ón 1 Aibreán) Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire    

Ms. Eilis Humphreys  
(go dtí an 31 Márta)

Leaschathaoirleach, Comhchoiste na 
mBainisteoirí

 

Mr. Philip Irwin (ón 1 Aibreán) Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire      

Ms. Bernie Judge Aontas na Múinteoirí         

Mr. Declan Kelleher Cumann Múinteoirí Éireann  
(Cathaoirleach ionaid ón 1 Aibreán)

       

An Dr. Daire Keogh (ón 1 Aibreán) Cónaidhm Éireannach na Múinteoirí 
Ollscoile

     

Ms. Marie-Thérèse Kilmartin  
(ón 1 Aibreán) 

Comhchoiste na mBainisteoirí 
    

Ms. Moira Leydon (go dtí an 31 Márta) Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire   

Ms. Mary Lillis (ón 1 Aibreán) Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí 
(Bunscoile)

   

Aguisín

01
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Comhaltacht agus freastal  
ar chruinnithe na Comhairle 2012

Cruinnithe na Comhairle
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Pádraig Mac Fhlannchadha,  
(ón 1 Aibreán) 

An Roinn Oideachais agus Scileanna 
     

An Dr. Rose Malone
Comhdháil na gCeardchumann      

Ms. Hilary McBain Bord Oideachais Eaglais na hÉireann     

Mr. Stephen McCarthy  
(go dtí an 31 Márta)

An Cumann Gairmoideachais in Éirinn 
  

Ms. Patricia McCrossan Cumann Náisiúnta na mBord Bainistíochta 
san Oideachas Speisialta

       

An Dr. Kara McGann (ón 1 Aibreán) Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na 
hÉireann 

   

Ms Brigid McManus (ón 1 Aibreán) Cathaoirleach      

Mr. Jim Moore Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí 
(Iar-bhunscoile)

        

Mr. Joe Moran (go dtí an 31 Márta) Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire   

Mr. Éamonn Murtagh  
(go dtí an 31 Márta)

An Roinn Oideachais agus Scileanna 
  

Seán Ó Coinn Foras na Gaeilge        

Mr. Michael O’Brien (ón 1 Aibreán) Aontas na Múinteoirí      

Mr. Tim O’Meara (go dtí an 31 Márta) Aontas na Múinteoirí   

Mr. Bryan O’Reilly (ón 1 Aibreán) Cumann Múinteoirí Éireann      

An tSr. Betty O'Riordan Cumann Bhainisteoirí na mBunscoileanna 
Caitliceacha

     

Bríd Uí Riordáin Coimisiún na Scrúduithe Stáit     

Mr. Michael Redmond
Comhchoiste na mBainisteoirí 
(Cathaoirleach ionaid ón 1 Aibreán)

        

Ms. Eileen Salmon Cumann na Scoileanna Pobail is 
Cuimsitheacha.

        

Mr. Frank Turpin (go dtí an 31 Márta) Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na 
hÉireann
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Na costais a íocadh le comhaltaí na Comhairle sa 
bhliain 2012
Áirítear ar na figiúirí thíos na costais as freastal ar chruinnithe d’fhoghrúpaí na Comhairle. €

Máire Áine Uí Aodha, (go dtí an 31 Márta) Ainmní an Aire Oideachais agus Scileanna 345.12

Ms. Catherine Byrne (go dtí an 31 Márta) Cathaoirleach ionaid, Cumann Múinteoirí 
Éireann

0.00

Mr. Clive Byrne (ón 1 Aibreán) Ainmní an Aire Oideachais agus Scileanna 0.00

An tOllamh Tom Collins (go dtí an 31 Márta) Cathaoirleach 0.00

Mr. Donal Cooper (go dtí an 31 Márta) Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí 
(Bunscoile)

245.73

Deirbhile Nic Craith Cumann Múinteoirí Éireann 136.86

Mr. Michael Delargey (go dtí an 31 Márta)* Cónaidhm Éireannach na Múinteoirí Ollscoile 909.54

Mr. Aidan Farrell (go dtí an 31 Márta) Coimisiún na Scrúduithe Stáit 340.14

An Dr. Marie Griffin (ón 1 Aibreán) An Cumann Gairmoideachais in Éirinn 0.00

An tOllamh Nóirín Hayes Ainmní an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige 0.00

Ms. Christina Henehan (ón 1 Aibreán) Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire 1,439.02

Ms. Eilis Humphreys (go dtí an 31 Márta) Cathaoirleach ionaid, Comhchoiste na 
mBainisteoirí

0.00

Mr. Philip Irwin (ón 1 Aibreán) Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire 0.00

Ms. Bernie Judge Aontas na Múinteoirí 0.00

Mr. Declan Kelleher Cumann Múinteoirí Éireann (Cathaoirleach 
ionaid ón 1 Aibreán)

3,050.29

An Dr. Daire Keogh (ón 1 Aibreán) Cónaidhm Éireannach na Múinteoirí Ollscoile 0.00

Ms. Marie-Thérèse Kilmartin (ón 1 Aibreán) Comhchoiste na mBainisteoirí 0.00

Ms. Moira Leydon (go dtí an 31 Márta) Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire 0.00

Ms. Mary Lillis (ón 1 Aibreán) Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí 
(Bunscoile)

717.56

Pádraig Mac Fhlannchadha (ón 1 Aibreán) An Roinn Oideachais agus Scileanna 0.00

Aguisín

02
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Na costais a íocadh le comhaltaí na Comhairle sa 
bhliain 2012
Áirítear ar na figiúirí thíos na costais as freastal ar chruinnithe d’fhoghrúpaí na Comhairle. €

An Dr. Rose Malone Comhdháil na gCeardchumann 0.00

Ms. Hilary McBain* Bord Oideachais Eaglais na hÉireann 267.00

Mr. Stephen McCarthy (go dtí an 31 Márta) An Cumann Gairmoideachais in Éirinn 0.00

Ms. Patricia McCrossan Cumann Náisiúnta na mBord Bainistíochta san 
Oideachas Speisialta

0.00

An Dr. Kara McGann (ón 1 Aibreán) Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na 
hÉireann 

0.00

Ms Brigid McManus (ón 1 Aibreán) Cathaoirleach 0.00

Mr. Jim Moore Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí (Iar-
bhunscoile)

1,991.01

Mr. Joe Moran (go dtí an 31 Márta) Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire 0.00

Mr. Éamonn Murtagh (go dtí an 31 Márta) An Roinn Oideachais agus Scileanna 0.00

Seán Ó Coinn Foras na Gaeilge 0.00

Mr. Michael O’Brien (ón 1 Aibreán) Aontas na Múinteoirí 924.30

Mr. Tim O’Meara (go dtí an 31 Márta) Aontas na Múinteoirí 381.38

Mr. Bryan O’Reilly (ón 1 Aibreán) Cumann Múinteoirí Éireann 0.00

An tSr. Betty O'Riordan* Cumann Bhainisteoirí na mBunscoileanna 
Caitliceacha

686.16

Bríd Uí Riordáin Coimisiún na Scrúduithe Stáit 0.00

Mr. Michael Redmond Comhchoiste na mBainisteoirí 
(Leaschathaoirleach ón 1 Aibreán)

0.00

Ms. Eileen Salmon Cumann na Scoileanna Pobail is Cuimsitheacha. 122.70

Mr. Frank Turpin (go dtí an 31 Márta) Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na 
hÉireann

0.00

*Ciallaíonn réiltín gur tabhaíodh na costais sna blianta 2012 agus 2011. 
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Liosta cruinnithe sa bhliain 2012

Luath-Óige agus Bunscoileanna Iomlán

Bord na Luath-Óige agus na mBunscoileanna 1

An Coiste Teanga Luath-Óige agus Bunscoile 2

An Coiste Luath-Óige agus Bunscoile 2

Meitheal Comhairleach um Theanga Luath-Óige  agus Bunscoile 2

Meitheal Forbartha um Theanga Luath-Óige  agus Bunscoile 1

An tSraith Shóisearach

Bord na Sraithe Sóisearaí 5

Gaeilge na Sraithe Sóisearaí 2

Grúpa Forbartha Mhatamaitic na Sraithe Sóisearaí 1

Béarla na Sraithe Sóisearaí 1

Grúpa Forbartha an Bhéarla 3

An tSraith Shinsearach

Bord na Sraithe Sinsearaí 1

Grúpa Forbartha Mhatamaitic na Sraithe Sinsearaí 2

Grúpa Forbartha na Matamaitice Feidhmí 2

Iodáilis na Sraithe Sinsearaí 1

Spáinnis na Sraithe Sinsearaí 1

Gearmáinis na Sraithe Sinsearaí 1

Fraincis na Sraithe Sinsearaí 1

Gaeilge na Sraithe Sinsearaí 1

An Bord Staidéir

Bord Staidéir na Matamaitice 1

Bord Staidéir na hEolaíochta 1

Bord Staidéir na dTeangacha 1

Eile

An Coiste Iniúchóireachta 1

Líon iomlán na gcruinnithe sa bhliain 2012 35

Líon iomlán na gcoistí/na ngrúpaí 22

Aguisín

03
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Rogha léirithe, páipéar agus ceardlanna a chuir an CNCM 
i láthair sa bhliain 2012, eagraithe de réir sprice straitéisí

Forbairt an Churaclaim agus na Measúnachta

Cineálacha cur chuige nuálacha a cheapadh i leith curaclaim agus measúnachta ar mhaithe le 
rannpháirtíocht, forchéimniú, cáilíocht, cuimsitheacht agus leanúnachas idir na hearnálacha ar fad.

Imeacht/Eagraíocht Téama/Teideal

An Chomhairle Náisiúnta Oideachais, an 
Fhionlainn

Na dúshláin a ghabhann leis na nua-
theicneolaíochtaí san oideachas

Seirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do 
Mhúinteoirí

Aistear: Laistigh agus lastall

Seirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do 
Mhúinteoirí

Curaclam Comhtháite Teanga: Dréacht-
thorthaí foghlama 

Seirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do 
Mhúinteoirí

Creat don tSraith Shóisearach agus forbairtí 
eile iar-bhunscoile

Aguisín

04
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Rannpháirtíocht agus líonraí chun nuála 

Dul i mbun oibre le scoileanna, cleachtóirí agus foghlaimeoirí chun an cumas chun athrú a mhéadú 
agus bonn eolais a chur faoin fhorbairt curaclaim agus measúnachta agus faoina fheidhmiú.

Imeacht/Eagraíocht Téama/Teideal

Cumann na Múinteoirí Ealaíne Creat don tSraith Shóisearach

An Tionól Teagaisc 2012, Gaillimh  
– An tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal

Ag Ullmhú don tSraith Shóisearach Nua

Comhdháil Oideachais – Gaelscoileanna Teo 
agus Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta 
Teo, Gaillimh

Athruithe ag teacht i bhfeidhm ar an tSraith 
Shóisearach

Scoil samhraidh Eureka, Coláiste na hOllscoile, 
Corcaigh

Measúnú praiticiúil ar eolaíocht na 
hArdteistiméireachta

Comhdháil ChemEd, An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

Measúnú ar fhiosrú sa cheimic

An tIonad Náisiúnta um Fheabhas i Múineadh 
agus i bhFoghlaim na Matamaitice agus na 
hEolaíochta 

Foghlaim bunaithe ar fhiosrú sa tsonraíocht 
leasaithe curaclaim agus measúnachta le 
haghaidh fisic na hArdteistiméireachta 

Comhdháil Choiste Fhine Gall i gCúram Leanaí Aistear: D'aistear FÉIN agus do scéal FÉIN a 
cheiliúradh

An tSínis agus Cultúr na Síne Taispeántas 
Scoile

Taispeántas de chleachtas scoile maidir leis an 
tSínis agus cultúr na Síne ó bhreis is fiche scoil 
ar fud na hÉireann

Scoil Samhraidh sa Mhatamaitic, Ollscoil 
Luimnigh

An ceathrú scoil samhraidh do mhúinteoirí 
matamaitice sna chéad scoileanna a bhí 
páirteach i dTionscadal Mata.

Cumann na Múinteoirí Innealtóireachta agus 
Teicneolaíochta

Creat don tSraith Shóisearach
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Eolas agus taighde

Eolas agus taighde a ghiniúint, a úsáid agus a roinnt ar mhaithe le comhairle a cheapadh agus 
cleachtas a fhorbairt i dtaca le cúrsaí curaclaim agus measúnachta i scoileanna agus i suíomhanna 
oideachais eile

Imeacht/Eagraíocht Téama/Teideal

Sraith comhdhálacha ar oideachas eolaíochta 
agus matamaitice, Ollscoil Chathair Bhaile 
Átha Cliath

Fisic na hArdteistiméireachta – ag dul i 
bhfeidhm

Sraith comhdhálacha ar oideachas eolaíochta 
agus matamaitice, Ollscoil Chathair Bhaile 
Átha Cliath

Measúnacht phraiticiúil in eolaíocht na 
hArdteistiméireachta – i gcomhar leis na 
scoileanna 

Organisation Mondiale pour l’Éducation 
Préscolaire (OMEP), Éire 

Tionscnamh Teagascóirí Aistear: Athruithe a 
Threorú agus a Thacú 

Cuairt Staidéir ar an Ionad Eorpach 
um Fhorbairt an Ghairmoideachais, an 
Phortaingéil

Cláir leibhéal 2 i meánscoileanna na hÉireann

Líonra KeyCoNet an AE um fhorbairt na 
bpríomh-inniúlachtaí in oideachas scoile

Comhthéacs beartais na hÉireann maidir leis 
na príomh-inniúlachtaí in oideachas scoile

Comhdháil Eorpach ar Thaighde Oideachasúil, 
Cadiz, An Spáinn

Leas a bhaint as eolas a fhaightear i 
dtionscnaimh um fhorbairt curaclaim bunaithe 
sna scoileanna chun dul i bhfeidhm ar 
bheartas agus ar chleachtas curaclaim

Toscaireachtaí ón Rómáin (2) Forbairtí san Oideachas Dara Leibhéal in 
Éirinn

Foras Taighde ar Oideachas – Clár le haghaidh 
Measúnú Idirnáisiúnta ar Dhaltaí

Cruinnithe den Choiste Náisiúnta 
Comhairleach

Sraith comhdhálacha ar oideachas eolaíochta 
agus matamaitice, Ollscoil Chathair Bhaile 
Átha Cliath

Dúshlán an Athraithe – taithí na múinteoirí sna 
scoileanna tosaigh Tionscadal Mata

Institiúid Oideachais Marino Oideachas do Mhúinteoirí Matamaitice
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Caidreamh straitéiseach

Tógáil ar an gcaidreamh straitéiseach atá ann cheana agus caidreamh nua a fhorbairt chun tacú le 
forbairt agus feidhmiú curaclaim agus measúnachta agus chun naisc a chothú idir ghnéithe de

Imeacht/Eagraíocht Téama/Teideal

Comhdháil bhliantúil Chomhairle Náisiúnta na 
dTuismitheoirí

Creat don tSraith Shóisearach

Siompóisiam NAPD Nuálaíocht san Fhoghlaim/Creat don tSraith 
Shóisearach

Comhdháil Phríomhoidí agus Leasphríomhoidí 
Choiste Gairmoideachais Chontae Bhaile Átha 
Cliath

Creat don tSraith Shóisearach

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath Creat don tSraith Shóisearach

Seirbhís um Fhorbairt Ceannaireachta Creat don tSraith Shóisearach

Comhdháil Chomhchoiste na mBainisteoirí/
Chumann Bhainisteoirí na Meánscoileanna 
Caitliceacha

Cláir Foghlama Leibhéal 2 don tSraith 
Shóisearach

An Lárionad Náisiúnta do Theicneolaíocht san 
Oideachas/Seirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil 
do Mhúinteoirí

Creat don tSraith Shóisearach

Comhdháil Loreto do Phríomhoidí agus do 
Phríomhoidí Ionaid

Creat don tSraith Shóisearach

Coiste Stiúrtha na Seirbhíse Tacaíochta san 
Oideachas Speisialta

Cláir Leibhéal 2 sa tSraith Shóisearach

Cumann Náisiúnta na mBord Bainistíochta san 
Oideachas Speisialta

Cláir Leibhéal 2 sa tSraith Shóisearach

Ollscoileanna agus Institiúidí Teicneolaíochta – 
imeachtaí réigiúnacha

Cruinnithe eolais ar Thionscadal Mata

Comhdháil Bhliantúil Chumann na Múinteoirí 
Matamaitice

Forbairtí ag an tSraith Shóisearach agus a 
n-impleachtaí do mhúineadh agus d'fhoghlaim 
na matamaitice 

Próifíl agus cumarsáid

Obair agus gnóthachtálacha na Comhairle a chur in iúl, a chur i láthair agus a roinnt chun feabhas a 
chur ar phróifíl na heagraíochta agus chun rannpháirtíocht ina cuid oibre a chothú.

Imeacht/Eagraíocht Téama/Teideal

Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na 
hÉireann

Creat don tSraith Shóisearach

Eagraíochtaí éagsúla neamhrialtasacha Forbairt gearrchúrsaí sa tSraith Shóisearach

Cumann Léitheoireachta na hÉireann Ó Chuspóirí go Torthaí: I dtreo churaclam nua 
teanga sna bunscoileanna

Comhdháil Bhliantúil Chumann Taighde ar 
Oideachas Mheiriceá

Athrú ar an Oideachas i bPoblacht na hÉireann 
agus an Ghéarchéim Gheilleagrach
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