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FÍS

BUNCHUSPÓIR

Glacfaidh an CNCM ról lárnach maidir le córas oideachais den scoth a
sholáthar a chuirfidh ar a gcumas d’fhoghlaimeoirí a n-acmhainneacht iomlán
a chomhlíonadh agus iad féin a threalmhú chun a bheith rannpáirteach go
rathúil agus maith a dhéanamh sa tsochaí eacnamúil agus shibhialta, agus
cur le forbairt na sochaí foghlama ag an am céanna.

Is é bunchuspóir na CNCM forbairtí i gcúrsaí curaclaim agus measúnachta 
a threorú agus tacú le cur chun feidhme na n-athruithe a bheidh mar 
thoradh ar an obair sin. Oibríonn an CNCM ar bhonn comhthola agus 
comhpháirtíochta. Féachann an Chomhairle le timpeallacht nuálach agus
cruthaitheach a chur chun cinn d’fhoghlaimeoirí uile i scoileanna agus i
suímh oideachasúla eile.
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BROLLACH

Is í an tuarascáil seo ar obair na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
an chéad chuntas ar dhul chun cinn maidir leis na cuspóirí ardleibhéil a leagadh
amach ina Plean Straitéiseach 2006-2008. Mar thaca lena téarmaí tagartha chun
comhairle a chur ar an Aire Oideachais agus Eolaíochta, chuaigh an Chomhairle i
mbun raoin leathain gníomhaíochtaí le raon leathan páirtithe leasmhara. Agus é sin
ar bun aici, ní hamháin a d'éirigh léi comhairle a sholáthar maidir le hathruithe
agus forbairt; neartaigh sí cumas scoileanna agus suíomh eile oideachais trí
phríomhoidí, múinteoirí, daltaí agus tuismitheoirí a mhealladh le bheith bainteach le
soláthar comhairle beartais. San áireamh sa bhainteacht sin bhí comhairliú i
dtaobh dréacht-doiciméad agus plépháipéar agus rannpháirtíocht níos sofaisticiúla
i gcás oibre scoilbhunaithe, mar a mbaineann múinteoirí agus daltaí triail as
cineálacha nua cur chuige agus breithnítear impleachtaí na gcineálacha cur chuige
sin don chóras ina iomláine.

Déantar iarracht sa tuarascáil seo tionchar an chuir chuige chomhpháirtigh seo i
leith forbairt comhairle beartais a ghabháil, trí chuid den aiseolas a fuarthas uathu
siúd a bhí páirteach ann a chur san áireamh trína nguthanna agus ina bhfocail
féin. I gcás gníomhaireachta ar nós na CNCM atá ag obair i dtreo fhorbairt
fhadtéarmach an chórais oideachais, tá sé tábhachtach go ndéanfaí taifeadadh
agus tuairisciú ar thionchar láithreach a cuid oibre, chomh maith leis an obair atá
beartaithe don mheántéarma agus don fhadtéarma a chuirtear i láthair sna táblaí
faoi gach ceann de na cuspóirí ardleibhéil.

Léiríonn na guthanna agus na focail an chastacht a ghabhann leis an bpróiseas
athraithe oideachasúil, an teannas idir an chorraíl i dtaobh an ruda a d'fhéadfadh a
bheith ann agus an frustrachas leis an rud atá ann i ndáiríre, agus an bunchuspóir
comhpháirteach maidir leis an gcóras a fheabhsú dóibhsean atá ag obair agus ag
foghlaim ann.
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D’fhéadfaí an cumasc seo de chastacht, de chorraíl agus de bhunchuspóir comhpháirteach a lua go fóinteach
le hobair na Comhairle le linn 2006. Ba mhaith liom moladh a thabhairt do chomhaltaí na Comhairle a théann i
mbun oibre go deonach le fonn agus le mórchuid saineolais. Comhaltaí d'fhochoistí agus de ghrúpaí oibre is ea
mórchuid de na comhaltaí sin chomh maith – léiriú eile ar a dtiomantas agus a dtacaíocht. Is mian liom an
chomhairle agus an tacaíocht a fuair mé ó na Leaschathaoirligh, Catherine Byrne agus Eilis Humphreys, le linn
2006, a admháil.

Is mian liom buíochas a ghabháil le foireann go léir na CNCM, go háirithe leis an bhfoireann feidhmiúcháin
faoin Dr. Anne Looney, faoi John Hammond agus Sarah Fitzpatrick, as an gcinnireacht, as an bhfís agus as an
tiomantas a léiríonn siad maidir le gach cuid d‘obair na heagraíochta.

An tOll. Tom Collins
Cathaoirleach

Tuarascáil Bhliantúil Brollach agus Réamhrá
2006 An eagraíocht

Cuspoiri Ardleibhéil
Comhar le hearnálacha eile den chóras oideachais
Aguisíní
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Tá áthas orm tuarascáil bhliantúil na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus
Measúnachta 2006 a chur i láthair. Le cois tuairisciú a dhéanamh ar obair na
Comhairle maidir leis na straitéisí sin a áiríodh ina clár oibre i 2006, cuireann an
tuarascáil i láthair chomh maith aiseolas agus tuairimí uathu siúd a bhíonn
páirteach i agus a threoraíonn phróisis an athraithe i scoileanna agus i suímh
oideachais eile. Ag smaoineamh ar fhairsinge oibre na Comhairle, tá tionscadail
ann a ghineann an cineál aiseolais agus tuairimíochta seo agus tá tionscadail eile
nach ngineann go hiondúil, nó nach ndearna le linn 2006, i ngeall ar an gcéim den
obair a bhí i gceist. Is é a chuirtear i láthair ná rogha a thaispeánann an raon
leathan de pháirtithe leasmhara lena n-oibríonn an Chomhairle. Aibhsítear é seo
tuilleadh ar leathanaigh 44- 46, ina dtugtar foramharc ar na cineálacha cur i láthair
a rinne an fheidhmeannacht, nó a rinneadh faoi obair na CNCM, in Éirinn agus i
suímh idirnáisiúnta. Taispeánann an taiseolas agus na tuairimí an cinéal tionchair
atá ag obair na Comhairle ar na páirtithe leasmhara sin agus, níos tábhachtaí fós,
an dúshlán a ghabhann le hathrú a chur ar an gcóras oideachais.

Faightear fianaise i dtaobh an dúshláin seo ar leibhéil éagsúla. Ar an gcéad dul
síos, mar a tugadh le fios i bPlean Straitéiseach na CNCM 2006-2008, cuireann na
haghaidheanna, guthanna, ionchais agus inspreagthaí athraitheacha atá ag
foghlaimeoirí de gach aois dúshlán faoin gcóras bualadh ar aghaidh ó shamhail
aon toise do chách chuig córas a bheidh níos solúbtha agus níos éagsúla. Is 
furasta é sin a rá; ní furasta é a chur i ngníomh. Bíonn fuinneamh agus tiomantas
de dhíth ó chleachtóirí agus ó lucht déanta beartais. Is mór an tionchar a bhíonn
ag deacrachtaí laethúla orthu siúd a oibríonn i dtimpeallacht atá chomh dinimiciúil
agus éilitheach.

RÉAMHRÁ
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Is é an dara dúshlán maidir le hathrú ná an ceann a chuirtear fúthu siúd a mhaireann agus a oibríonn tríd an
gcéad sraith athruithe agus a chaithfidh treoir a thabhairt maidir le hathrú i seomraí ranga, i scoileanna agus i
suímh oideachais eile. Más é an fhreagairt ar athrú an chéad dúshlán, is é an dara dúshlán ná an t-athrú sin a
threorú. Éilíonn an leibhéal athraithe seo ní hamháin fuinneamh agus tiomantas ach chomh maith leis sin an
tsamhlaíocht chun réitigh agus féidearthachtaí nua a fheiceáil. Is deacair saoirse a thabhairt don tsamhlaíocht
nuair a bhítear ag sracadh leis an saol ó lá go lá. Mar sin, agus sinn ag obair le múinteoirí, príomhoidí, 
foghlaimeoirí agus tuismitheoirí, rinneamar ár ndícheall an t-ualach sin a laghdú, am a chur ar fáil, ábhair
agus acmhainní ar ardchaighdeán a sholáthar, a bheith ar fáil chun ceisteanna agus údair imní a fhreagairt
agus meas a léiriú ar ghaois agus ar léargas na gcleachtóirí. Ba mhór a d’fhoghlaimíomar uathu siúd a d'oibrigh
linn, ní hamháin mar gheall ar na tionscadail agus an obair fhorbartha a bhí ar bun againn ach mar gheall ar
conas dul i mbun oibre ar bhealach níos fearr agus an cumas chun glacadh le hathruithe a chothú i
múinteoirí agus i bhfoirne scoile.

B’fhéidir go bhfuil cuma luathchainteach ar an chaoi a n-athraímid a athrú, ach is dúshlán mór é i gcóras
oideachais na hÉireann. Ba le déanaí a chuaigh an Chomhairle i mbun oibre le scoileanna agus le suímh
oideachais eile den chéad uair; b’athrú é sin dúinne. Bhí dúshláin dá cuid féin ag gabháil leis an iarracht sin,
go háirithe don fhoireann feidhmiúcháin a threoraigh an obair agus do na coistí éagsúla a bhíonn i bhfeighil ar
gach cuid d’obair fhorbartha na Comhairle. Tá liosta de na coisti agus grupaí a tháinig le chéile sa bhliain 2006
faoi iamh in Aguisín 4. Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leo, agus le foireann na Comhairle, as a gcuid
oibre agus as a dtiomantas leanúnach.

An Dr. Anne Looney
Príomhfheidhmeannach



MAIDIR LEIS AN GCOMHAIRLE NÁISIÚNTA CURACLAIM AGUS
MEASÚNACHTA
Comhairle reachtúil is ea an CNCM a ceapadh chun comhairle a chur ar an Aire Oideachais agus
Eolaíochta ar cheisteanna a bhaineann le cúrsaí curaclaim agus measúnachta i gcás oideachas
luathóige, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna.

FÍS
Leagtar ráiteas físe na Comhairle amach ina Plean Straitéiseach, 2006-2008:

Glacfaidh an CNCM ról lárnach maidir le córas oideachais den scoth a sholáthar
d’fhoghlaimeoirí a chuirfidh ar a gcumas iad a n-acmhainneacht iomlán a
chomhlíonadh agus iad féin a threalmhú chun páirt rathúil a ghlacadh agus maith a
dhéanamh sa tsochaí eacnamúil agus shibhialta, agus cur le forbairt na sochaí
foghlama ag an am céanna.

BUNCHUSPÓIR
Coimrítear cur chuige na Comhairle i leith a cuid oibre ina bunchuspóir:

Is é ról na CNCM ná forbairtí i gcúrsaí curaclaim agus measúnachta a threorú agus
tacú le cur chun feidhme na n-athruithe a bheidh mar thoradh ar an obair sin. Oibríonn an 
CNCM ar bhonn comhthola agus comhpháirtíochta. Féachann an Chomhairle le timpeallacht 
nuálach agus chruthaitheach a chur chun cinn d'fhoghlaimeoirí uile i scoileanna agus 
i suímh oideachasúla eile.

COMHDHÉANAMH
Is struchtúr ionadaíochta í an Chomhairle, agus is í an tAire Oideachais agus Eolaíochta a 
chinneann a comhaltas. Tagann an cúigear comhaltaí is fiche ó eagraíochtaí a dhéanann 
ionadaíocht thar ceann múinteoirí, bainisteoirí scoile, tuismitheoirí, fostóirí, ceardchumann agus
leas eile sa chóras oideachais. I measc na gcomhaltaí eile tá ionadaithe ón Roinn Oideachais agus
Eolaíochta (ROE), ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS), agus ainmní amháin de chuid an Aire.
Is í ballraíocht na Comhairle reatha, a ceapadh ar feadh téarma trí bliana go 31 Márta, 2009, ná:
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An Dr. Tom Collins Cathaoirleach
Catherine Byrne Leaschathaoirleach
Eilis Humphreys Leaschathaoirleach
Antoinette Buggle Cumann Náisiúnta na mBord Bainistíochta d’Oideachas Speisialta
Oliver Donohoe Comhdháil na gCeardchumann
Aidan Farrell Coimisiún na Scrúduithe Stáit
Michael Freeley Cumann Meánmhúinteoirí na hÉireann
Declan Kelleher Cumann Múinteoirí Éireann
Marion Lyon Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí - Iar-Bhunscoil
John MacGabhann Aontas Múinteoirí Éireann
Doreen McMorris An Roinn Oideachais agus Eolaíochta
An Dr. Kenneth Milne Bord Oideachais Eaglais na hÉireann
Mary Mullarkey Cumann na Scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha
Paddy Murchan Cumann Bainisteoirí na mBunscoileanna Caitliceacha
Maria Murphy Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí - Bunscoil
Sheila Nunan Cumann Múinteoirí Éireann
An Dr. Barney O’Reilly Cumann Gairmoideachais na hÉireann
Tomás Ó Ruairc Foras na Gaeilge
Sheila Parsons Cumann Meánmhúinteoirí na hÉireann
Pat Quinn Ainmní an Aire
Bernie Ruane Aontas Múinteoirí Éireann
Heino Schonfeld An tIonad um Fhorbairt agus Oideachas Luath-Óige
Frank Turpin Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann
Paul P. Tyrrell Comhchoiste na mBainisteoirí
An Dr. Eugene Wall Cónaidhm Éireannach na Múinteoirí Ollscoile

Tháinig téarma oifige na gcomhaltaí seo a leanas chun críche ar 31 Márta 2006:
An Dr. Catherine O’Brien Cathaoirleach
Tom Gilmore Leaschathaoirleach
Ferdia Kelly Leaschathaoirleach
An tSr. Catherine Prendergast Ainmní an Aire
John White Cumann Meánmhúinteoirí ina hÉireann
Sean Daly Aontas Múinteoirí Éireann
Fionnuala Kilfeather Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí - Bunscoil
Seosamh Mac Donncha Foras na Gaeilge.



FOIREANN
Tá foireann feidhmiúcháin lánaimseartha ag an gCNCM faoi
cheannas an Phríomhfheidhmeannaigh, an Dr. Anne Looney,
agus na Leas-Phríomhfheidhmeannach, John Hammond agus
an Dr. Sarah Fitzpatrick. I dteannta chomhaltaí lánaimseartha
na foirne tá foireann d'Oifigigh Oideachais páirtaimseartha a
bhfuil saineolas ar leith acu agus a cheaptar ar bhonn iasachta
nó coimisiúin don CNCM.

Tá sonraí na foirne lánaimseartha agus páirtaimseartha le fáil
in Aguisín 2.

AIRGEADAS
Is é an Státchiste a mhaoiníonn an CNCM tríd an Roinn
Oideachais agus Eolaíochta. Ba í €4.4 a cionroinnt don bhliain
airgeadais 2006.

Clúdaíonn na cistí a leithdháiltear ar an gCNCM na nithe seo a
leanas:
• tuarastail na foirne

• costais a bhaineann le foireann speisialtóireachta a fháil ar 
iasacht agus a choimisiúnú chun tacú le hobair 
na Comhairle

• forás gairmiúil

• foilseacháin, lena n-áirítear profú, dearadh, 
grianghrafadóireacht, priontáil, agus aistriúchán

• taighde

• costais chruinnithe na Comhairle agus a fochoistí, lena n-
áirítear fruiliú saoráidí comhdhála agus costais taistil 
agus cothabhála

• costais riaracháin, mar chothabháil agus trealamh oifige, 
stáiseanóireacht, postas, teileafón, cíos, soilsiú agus teas

• costais a bhaineann le comhdhálacha agus imeachtaí 
na CNCM

• cothabháil agus forbairt TFC

• idirghníomhú idirnáisiúnta, lena n-áirítear táillí ballraíochta 
le haghaidh eagraíochtaí idirnáisiúnta ar nós CIDREE 
(Consortium of Institutions for Development and Research 
in Education in Europe) agus AEA (Association for
Educational Assessment, Europe)

• fógraíocht

Mhaoinigh an ROE poist d'Oifigigh Oideachais le haghaidh
TFC (2) agus Nua- Theangacha, Bunscoile (1). Chomh maith
leis sin, d’aistrigh an Roinn €68,288 chuig an gComhairle
chun íoc as tuarastail agus costais oibriúcháin an dá
Oifigeach Tionscadail a athlonnaíodh chuig an gCNCM ó
Institiúid Teangeolaíochta Éireann (ITÉ) mar a bhí. Fuarthas
deontas taighde de €106,000 ón Aonad Inscne agus
Comhionannais, ROE.

Deontais agus Táillí Breise a Fuarthas
Fuarthas deontas de €48,000 ó Fhoras na Gaeilge chun cea-
padh Oifigigh Oideachais don Ghaeilge a mhaoiniú.

Fuair an Chomhairle €20,000 ón Roinn Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí maidir le togra chun
cumas áitiúil a fhorbairt chun tacú le hoideachas idirchultúrtha
i mbunscoileanna.

Fuarthas deontas de €15,000 ón Údarás Sláinte agus
Sábháilteachta le haghaidh staidéir ar mhúinteoireacht agus ar
fhoghlaim sláinte agus sábháilteachta sa churaclam.

Fuarthas deontas de €2,620 ó CIDREE (Consortium of
Institutions for Development and Research in Education in
Europe) i dtaca le staidéar ar ghuth a thabhairt don dalta
i bhforbairt agus athbhreithniú curaclaim, agus fuarthas 
deontas de €2,470 ó AEA Europe (Association of Educational
Assessment - Europe) ar mhaithe le heagrú a comhdhála
bliantúla ag an gCNCM.

Tá ráiteas mionsonraithe airgeadais faoi iamh in Aguisín 3.12
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Forbairt, monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar chúrsaí 
curaclaim agus measúnachta chun eispéiris oideachasúla foghlaimeoirí 
ag gach leibhéal cumais a fheabhsú, lena n-áirítear foghlaimeoirí le
riachtanais speisialta, foghlaimeoirí le sárchumas, foghlaimeoirí atá faoi
mhíbhuntáiste socheacnamaíoch agus foghlaimeoirí nach í a gcéad teanga
an Béarla ná an Ghaeilge, agus soláthar a dhéanamh dá riachtanais 
foghlama isteach sa 21ú haois.

CUSPÓIR 
ARDLEIBHÉIL 1

14
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Straitéis 1.1 Creat a fhorbairt chun tacú le hOideachas Luath-Óige.

Tugtha chun críche in 2006
Cuireadh dhá cheann de pháipéir chúlra i dtoll a chéile le
haghaidh an Chreata don Luath-Fhoghlaim:
• Foghlaim agus forbairt luath an pháiste
• Léargais ar an ngaol idir an t-oideachas agus cúram páistí i 
mblianta na luathóige. 
I dteannta  le dhá pháipéar eile a chuirfear i dtoll a chéile sa bhli-
ain 2007, leagann na páipéir seo amach an teoiric atá mar bhonn
eolais faoin gCreat.

Tugadh chun críche staidéar portráidíochta ina raibh dáréag páistí
páirteach in aon cheann déag de shuímh luathóige.  Rinne an
staidéar cur síos ar thuairimí na bpáistí aonair ar an am a bhí
caite acu sna suímh sin. Tá úsáid á baint ag an gCNCM as an
staidéar chun guthanna agus taithí páistí a chur san áireamh i
bhforbairt an Chreata. 

Bainimid úsáid as curaclam an Túis Luaith
mar an phríomhfhoinse, ach athraímid an rud
atá ann chun freastal ar riachtanais an
pháiste, cuirimid ionchur na dtuismitheoirí
san áireamh, féachaimid cad atá ag obair
agus cad nach bhfuil. Feicim go gcuideoidh
an Creat go mór leis – d'fhéadfaimis leas a
bhaint as an dá cheann. 
Múinteoir Tús Luath, Corcaigh

Is dóigh liom gur tagairt mhaith a bheidh
ann dúinne. Is maith i gcónaí súil a
chaitheamh ar an rud ar chóir a bheith ar
bun againn agus a bheith cinnte gurb é sin
atá ar siúl. Mar sin meabhrú a bheas ann
agus bheadh sé úsáideach. 
Feighlí linbh, Corcaigh

Go hidéalach, beidh tionchar ag an gCreat ar an méid a mhúinimid sna naíonáin shóisearacha agus shinsearacha.
Bheadh sé go hiontach níos mó a fháil amach faoin méid a fhoghlaimíonn siad sa réamhscoil, agus ba mhaith níos
mó leanúnachais a bheith ann. 
Múinteoir naíonán sóisearach, Corcaigh

Is dóigh liom go gcuideoidh sé chun stádas an phoist tábhachtaigh atá againn a mhéadú agus go gcuirfidh sé
dreach gairmiúil ar earnáil na mblianta luatha.  Tabharfaidh sé tuiscint do thuismitheoirí ar an obair a dhéanaimid
agus ar an méid atáimid ag iarraidh a bhaint amach lena bpáistí
Cleachtóir réamhscoile, Dún na nGall
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Straitéis 1.2 Leanúint le hathbhreithniú leanúnach ar Churaclam na Bunscoile chun
riachtanais na múinteoirí agus na bpáistí atá ag úsáid an Churaclaim a shainaithint
agus na riachtanais sin a chomhlíonadh.

Tugtha chun críche in 2006
Togra le haghaidh Athbhreithnithe ar an gCuraclam Bunscoile,
Céim 2 – Gaeilge, Eolaíocht agus Oideachas Sóisialta, Pearsanta
agus Sláinte (OSPS), a tugadh chun críche i Meitheamh 2006. 

Forbraíodh agus scaipeadh Teimpléad Athbhreithniúcháin agus
Athmhachnaimh le haghaidh Múinteoirí ar na bunscoileanna ar
fad, agus forbraíodh agus foilsíodh dhá theimpléad breise scoile ar
líne chun éascú a dhéanamh ar an lá a cuireadh i leataobh don 
athbhreithniú agus don phleanáil istigh sa scoil le linn na 
scoilbhliana 2006-2007. 

Sainaithníodh sampla de 200 scoil le bheith rannpháirteach in
Athbhreithniú 2 ar Churaclam na Bunscoile. 

Tá na teimpléid go han-mhaith chun tre-
orú a dhéanamh ar athbhreithniú agus
athmhachnamh na foirne ar na hábhair. 
Príomhoide, scoil cás-staidéir

Thosaíomar le leabhrán na CNCM ...
agus bhraith mé go raibh sé an-úsáideach,
mar sin shuigh mé síos le gach ceann de
na grúpaí caighdeánacha, agus chuaigh
mé tríd in éineacht leo. 
Príomhoide, scoil cás-staidéir
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Straitéis 1.3 Tionscadail a thionscnamh agus a fhorbairt a bheidh ailínithe le
Curaclam na Bunscoile agus a bheidh bunaithe ar thátail de Thionscadal
Athbhreithnithe Curaclaim na Bunscoile.

Tugtha chun críche in 2006
Thuairiscigh tuismitheoirí gur chuir easpa eolais mar gheall ar 
fhoghlaim páistí sa bhunscoil teoracha leis an rannpháirtíocht a bhí
acu le foghlaim páistí sa bhaile. Mar fhreagairt, i Márta 2006, sheol 
an Chomhairle DVD do thuismitheoirí Foghlaim Leanaí sa Bhunscoil:
Céard, Cén Fáth agus Conas (2006).

Thaispeáin tátail go raibh gá ag múinteoirí le eiseamláiriú i bhfad níos
mó ar mhodhanna don teagasc agus don fhoghlaim le Curaclam na
Bunscoile. Mar fhreagairt air sin, thug an CNCM próiseas tairisceana
chun críche le haghaidh láithreán gréasáin, áit a gcuirfí Measúnú,
Curaclam, Nuáil Múinteoireachta ar an Idirlíon (ACTION) ar fáil.
Cuireadh tús leis an obair i dtreo dheireadh 2006.

D’iarr múinteoirí comhairle níos mionsonraithe maidir le conas
measúnú a úsáid mar thaca le teagasc agus foghlaim. Mar fhreagairt
air sin, d’fhorbair an CNCM creatlach de Threoirlínte do Mhúinteoirí
maidir le Measúnú i gCuraclam na Bunscoile. Ina theannta sin, 
d’fhorbair an CNCM dréacht-Teimpléid Chárta Tuairisce (RCTanna) le
haghaidh bunscoileanna agus dhear sí tionscnaimh forbraíochta 
scoilbhunaithe (SBDI) chun aiseolas a sholáthar ar na RCTanna le 
linn na scoilbhliana 2006/2007. (Féach 2.3)

Tugadh obair eile chun críche chun tacú le Gaelscoileanna Beartas
agus Cleachtas Scoile do Thabhairt Isteach an Bhéarla agus an
Ghaeilge sa Bhunscoil a fhorbairt, lena n-áirítear foilsiú doiciméid
comhairliúcháin. Foilsíodh an páipéar comhairliúcháin agus scaipeadh
é ar na bunscoileanna lán-Ghaeilge ar fad mar aon le ceistneoir.
Iarradh ar gach ball den phobal scoile lena n-áirítear tuismitheoirí,
múinteoirí agus páistí a bheith rannpháirteach.

Tuarascáil Bhliantúil Brollach agus Réamhrá
2006 An eagraíocht

Cuspoiri Ardleibhéil Cuspoir Ardleibhéil 1
Comhar le hearnálacha eile den chóras oideachais
Aguisíní

Eagraíodh seimineár i gcomhar leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) mar ar pléadh
torthaí an phróisis chomhairliúchán agus tograí le haghaidh an bhealaigh chun cinn.  

Trí scéalta na bpáistí, taispeánann an DVD do
thuismitheoirí an chaoi ar féidir leo tacú lena
bpáistí agus iad ag foghlaim sa bhaile faoi
choinne na bunscoile, fad a bhíonn siad sa
bhunscoil, agus níos déanaí faoi choinne na
hiar-bhunscoile. 
Newsbrief, NPC, Eagrán 52, Earrach 2006

Dúirt an tAire Hanafin 'táim bródúil as páistí
na hÉireann tar éis féachaint ar an DVD seo.
Táim bródúil go háirithe as na scoileanna,
múinteoirí agus teaghlaigh a dhéanann an
oiread sin ar son oideachas a bpáistí. Beidh an
acmhainn seo úsáideach don mhórchuid
teaghlach idirnáisiúnta atá tar éis cur fúthu
anseo agus a chuidíonn an oiread sin lenár
saol eacnamúil, sóisialta agus cultúrtha'.
Láithreán gréasáin Mary Hanafin, TD, Aire
Oideachais agus Eolaíochta, Márta, 2006

Thacaigh Gaelscoileanna Teoranta leis an
obair seo agus d’fhoilsigh siad treoir do thui-
smitheoirí ar a láithreán gréasáin siúd chun é
a dhéanamh níos fusa dóibh a bheith bain-
teach leis an bpróiseas comhairliúcháin 
http://www.gaelscoileanna.ie/pdf/
Guide_for_Parents.pdf 

D’fhógair Gaelport.com, an foilseachán ar
líne de Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge, an
próiseas comhairliúcháin dá léitheoirí mar seo
a leanas: 
Tá tuairimí páistí chomh hóg le deich mbliana
á lorg i mórathbhreithniú ar theanga agus
litearthacht i mbunscoileanna Gaeilge. 
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Straitéis 1.4 Treoir agus comhtháthú i bhforbairtí faoi leith na sraithe sóisearaí a 
chinntiú trí na forbairtí seo a chur i gcomhthéacs oideachasúil níos leithne.

Tugtha chun críche in 2006
Phléigh an coiste athbhreithnithe don tsraith shóisearach dreacht de pháipéar ar an Treo as Seo in Oideachas
na Sraithe Sóisearaí.

Straitéis 1.5 Clár d’fhorbairt curaclaim agus measúnachta a thabhairt chun críche a
eascróidh as an athbhreithniú ar oideachas na sraithe sinsearaí.

Tugtha chun críche in 2006
Féach 2.6, 4.4, 3.3.
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Aontaím go hiomlán leis an togra gur cheart
go léireodh an measúnú béim athnuaite ar
fhadhbréiteach agus ar léiriú scileanna i
gcomhthéacsanna neamhaithnidiúla. Tá an
tsamhail foráis ghairmiúil a moladh do mhúin-
teoirí Matamaitice nuálach agus ... tá
acmhainn suntasach ann fíor-athrú a chur ar
mhodheolaíochtaí teagaisc sna seomraí ranga.
Ó fhreagairt an Aire Oideachais agus
Eolaíochta, Mary Hanafin TD ar na tograí

... an aidhm fhoriomlán atá agam ná gníomhú
láithreach chun a chinntiú go gcuirtear béim
níos mó ar inniúlacht ó bhéal sa teanga.
Creidim gurb é seo an bealach is fearr chun
feabhas a chur ar mhúineadh agus ar 
fhoghlaim na Gaeilge agus chun a chinntiú go
mairfidh sí mar theanga bheo phobail. 
Ó fhreagairt an Aire Oideachais agus
Eolaíochta, Mary Hanafin TD ar an
bplépháipéar

Gnéithe fíorthábhachtacha is ea bainistíocht,
comhordú agus seachadadh an churaclaim,
mar atá leagtha amach sa chreat, i gcás for-
bairt oideachasúil fhorásach ...Tá an acmhainn
aige a bheith mar bharr maise ar an 
gcóras iar-bhunoideachais atá anois ann. 
Treoirchomhairleoir, sa fhreagairt 
comhairliúcháin

Straitéis 1.6 Tabhairt faoi na gníomhaíochtaí a moladh sna mórathbhreithnithe ar na
réimsí curaclaim seo a leanas: Treoir, Matamaitic, na hÁbhair chlasaiceacha agus
Teangacha (Gaeilge, Béarla agus na nuatheangacha), ailínithe le hathbhreithnithe ar an
tsraith shóisearach agus ar an tsraith shinsearach.

Tugtha chun críche in 2006
Tugadh chun críche tograí d’fhorbairt na Matamaitice in oideachas
iar-bhunscoile, ag éirí as athbhreithniú ar an matamaitic, agus
eisíodh don Aire Oideachais agus Eolaíochta iad.  Leag na tograí
amach gormchló le haghaidh leasuithe ar an gcaoi a mhúintear
Matamaitic sna scoileanna. 

Tugadh chun críche plépháipéar, Soláthar Curaclaim don Ghaeilge
san Iar-Bhunoideachas, agus eisíodh é don Aire Oideachais agus
Eolaíochta. Leagadh amach sa pháipéar raon saincheisteanna
le plé a bhain le soláthar curaclaim agus measúnachta, lena 
n-áirítear béim athnuaite ar bhearta a cheapadh le cinntiú go
mbeadh sé ar chumas foghlaimeoirí an teanga a labhairt le 
féinmhuinín agus le hinniúlacht níos fearr.

Tugadh Dréacht-Chreat Curaclaim um Threoir san 
Iar-Bhunoideachas chun críche agus eagraíodh próiseas 
comhairliúcháin bunaithe ar chuspóirí agus ábhar.  

Tugadh athbhreithniú ar sholáthar curaclaim do na hÁbhair
Chlasaiceacha chun críche, agus aontaíodh moltaí d'athbhreithiú
agus d'athstruchtúrú suntasach ar shiollabais na n-ábhar cla-
saiceach ag na sraitheanna sóisearach agus sinsearach. 

Tuarascáil Bhliantúil Brollach agus Réamhrá
2006 An eagraíocht

Cuspoiri Ardleibhéil Cuspoir Ardleibhéil 1
Comhar le hearnálacha eile den chóras oideachais
Aguisíní
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Straitéis 1.7 Athbhreithniú a dhéanamh ar an Ardteistiméireacht Fheidhmeach agus ar
Ghairmchlár na hArdteistiméireachta i bhfianaise na bhforbairtí leathana atá ar bun sa
tsraith shinsearach.

Tugtha chun críche in 2006
Coimisiúnaíodh taighde ar Rannpháirtíocht san agus Forchéimniú
ón Ardteistiméireacht Fheidhmeach. Tá an taighde á dhéanamh 
ag an ESRI, agus díreoidh sé ar an gclár sna scoileanna atá 
rannpháirteach, caighdeán na rannpháirtíochta ag foghlaimeoirí,
agus a dtaithí ar fhostaíocht, ar bhreisoideachas agus ar oiliúint ar
chríoch an chláir dóibh. .

... is beag atá ar eolas i ndáiríre faoi phróifíl
na ndaltaí a roghnaíonn an clár agus a
dtaithí i ndiaidh dóibh an scoil a fhágáil.
Soláthróidh an staidéar seo pictiúr 
cuimsitheach de rannpháirtíocht ... agus
d’fhorchéimniú.
Ó thogra taighde an ESRI

Straitéis 1.9 Creat TFC a thabhairt chun críche le haghaidh tréimhse an oideachais
éigeantaigh.

Tugtha chun críche in 2006
Tugadh an Creat TFC chun críche le haghaidh an tionscnaimh 
forbraíochta scoilbhunaithe (SBDI) le linn na scoilbhliana 2006/2007.

Taitníonn struchtúr an Chreata liom lena chei-
thre réimse idirghaolta.  Tá sé an-soiléir. Is
maith liom fócas gach ceann de na réimsí. 
Múinteoir iar-bhunscoile, SBDI

Measaim gur maith an chaoi a pleanáladh agus a forbraíodh an creat seo. Ní hamháin go léiríonn sé cuid den smaoin-
teoireacht is fearr sa réimse seo go hidirnáisiúnta, ach tá roinnt smaointe nuálacha ann a d’fhéadfadh treochtaí
idirnáisiúnta a threorú. Ar an gcéad dul síos, tá sé iontaofa ó thaobh teoirice de ... Ar an dara dul síos, tá sé oiriúnach ó
thaobh na forbraíochta de ... Ar an tríú dul síos, tá sé cothrom le dáta agus d'fhéadfaí é a leathnú amach tuilleadh .. Ar
ag gceathrú dul síos, tá sé infheidhmithe... Ar deireadh, tá sé indéanta ó thaobh na hoideolaíochta de.
Yong Zhao, Mór-Ollamh Ollscoile, Michigan State University, SAM

Bhí sé an-úsáideach dul i mbun pleanála le múinteoir eile. Mhúineamar ceachtanna difriúla ach bhí an bonn pleanála
céanna againn.
Múinteoir bunscoile, SBDI

Chabhraigh an Creat liom mar threoir chun mé a choimeád ‘ar an mbóthar ceart’ maidir leis na cuspóirí a bhí le baint
amach.
Múinteoir bunscoile, SBDI
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Oibriú i gcónaí chun straitéisí measúnachta a fhorbairt a bhainfidh leas 
as taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta agus a thógfaidh cuntas de 
riachtanais foghlama an duine aonair ionas gur féidir taithí foghlama a
phleanáil d'fhoghlaimeoirí uile

CUSPÓIR 
ARDLEIBHÉIL 2
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Straitéis 2.1 Dlús a chur le forbairt córais measúnachta do Churaclam na Bunscoile.

Tugtha chun críche in 2006
Foilsíodh páipéar cúlra ar Dul Chun Cinn Páistí Bunscoile a Thuairisciú. Sholáthair sé foramharc ar threochtaí
agus forbairtí i mbeartais agus cleachtais tuairiscithe idirnáisiúnta. 

Straitéis 2.2 Tacú le cleachtas measúnachta i suímh luathóige.

Tugtha chun críche in 2006
Tugadh staidéar portráidíochta chun críche ina raibh dáréag páistí
páirteach in aon cheann déag de shuímh luathóige. Bhí cuntas 
ann ar an gcaoi ar thacaigh cleachtas measúnachta le foghlaim
agus forbairt páistí.

B’fhéidir le himeacht aimsire go mbeidh punann
eolais ag gach páiste ar a f(h)orbairt féin, ag dul
siar chomh fada leis na seiceálacha forbraíochta
luatha ... ba mhór an chabhair é dá mbeadh
níos mó eolais againn ar an méid a bhí á 
fhoghlaim ag páistí sa réamhscoil. 
Príomhoide, Corcaigh, ag caint faoi na 
treoirlínte measúnachta sa Chreat don 
Luath-Fhoghlaim
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Tuarascáil Bhliantúil Brollach agus Réamhrá
2006 An eagraíocht

Cuspoiri Ardleibhéil Cuspoir Ardleibhéil 2
Comhar le hearnálacha eile den chóras oideachais
Aguisíní

Straitéis 2.3 Teimpléid náisiúnta cárta tuairisce a fhorbairt chun gur féidir dul chun
cinn na na bpáistí a thuairisciú dá dtuismitheoirí.  

Tugtha chun críche in 2006
Foilsíodh dréacht-téimpléid chárta tuairisce i gcóip chrua agus ar
líne.

Eagraíodh tionscnamh forbraíochta le ceithre cinn déag de 
bhunscoileanna le haghaidh na scoilbhliana 2006-2007.

Aontaíodh plean i gcomhar le Cumann Múinteoirí Éireann chun trí
cinn déag de scoileanna breise a chur leis an bplean chun na
teimpléid a úsáid agus aiseolas a sholáthar.

Tá sé tar éis athrú a chur ar an dearcadh a bhí
agam i leith tráthnónta
Tuismitheoirí/Múinteoirí. Mheas mé i gcónaí
gur orm a bhí an dualgas an chaint ar fad a
dhéanamh. Níor mheas mé riamh go mbeadh
eolas ag tuismitheoirí gur mhaith leo a roinnt
liom. In ionad a bheith ag caint i láthair na
dtuismitheoirí, an uair seo tá súil agam dul i
mbun cumarsáide. 
Múinteoir, Baile Átha Cliath

Bhraith mé go raibh mé ullamh go maith, tar éis smaoineamh ar na catagóirí éagsúla a bhí breactha ar an teimpléad 
Múinteoir, Corcaigh

Bhraith mé i gcónaí go mbíonn rud éigin inláimhsithe de dhíth ar thuismitheoirí ag fágáil cruinniú Tuismitheora dóibh.
Múinteoir, Corcaigh

An rud a thaitin liom faoin gCárta Tuairisce ná go raibh sé pearsanta agus gur bhain sé go sonrach le mo pháiste-se.  
Tuismitheoir, Corcaigh, scoil DEIS

Thaitin go mór liom an réimse a dhírigh ar bhealaí ina bhféadfainn cabhrú, cosúil leis an léitheoireacht chomh-
pháirteach agus tuilleadh ceisteanna a chur. 
Tuismitheoir, Corcaigh
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Straitéis 2.4 Torthaí an Tionscnaimh um Measúnú chun Foghlama a scaipeadh mar
chuid den athbhreithniú ar an tsraith shóisearach.

Tugtha chun críche in 2006
D’oibrigh an CNCM le seachtar múinteoirí is tríocha i gceithre 
cinn déag de réimsí ábhair chun eiseamláirí gréasánbhunaithe
d’obair daltaí agus d’aiseolas ó mhúinteoirí a fhorbairt mar thaca
le breithiúnas múinteoirí.

Bhain mé an-taitneamh as an seimineár oiliúna.
Bhí mé corraithe ag an bhfonn a bhí ar dhaoine
tabhairt faoin tionscadal agus tá áthas orm go
mbeidh mé páirteach ann. 
Múinteoir, Grúpa Eagarthóireachta McF

Braithim gur fiú go mór tabhairt faoin tionscnamh seo agus go mbaineann sé go mór le hábhar. Bhainfeadh gach dalta
agus múinteoir leas as an gcur chuige seo. Tar éis an tuairim seo a roinnt le mo phríomhoide, i ndiaidh ár laethanta 
oiliúna, iarradh orm na léargais a bhí faighte agam a roinnt le foireann iomlán na scoile. 
Múinteoir, Grúpa Eagarthóireachta McF

Fuair an grúpa go dtugann an smaoineamh atá taobh thiar de Mheasúnú chun Foghlama misneach do dhaltaí dul i
mbun foghlama neamhspleiche agus go mbíonn orthu súil níos géire a chaitheamh ar a gcuid botún. Fuair an grúpa
chomh maith gurbh fhiú gach rud a cheartú sa sprioctheanga agus gur chuir sé sin le foclóir na ndaltaí. 
Múinteoir, Grúpa Eagarthóireachta McF

An comhdhearcadh i measc mo dhaltaí Teastais Sóisearaigh ná go gcabhraíonn an cur chuige nua maidir le measúnú a
gcuid oibre leo agus gur fiú é. Thabharfadh an t-aiseolas le tuiscint go bhfuil sé ag cabhrú leo iad féin a mheasúnú le
treoir uaimse agus go bhfuil na tuairimí a nochtar faoina gcuid oibre cabhrach agus, an rud is tábhachtaí, gur cúis
mhisnigh iad.  Bhraithim gurb é an cur chuige seo i leith daltaí a mheasúnú an cur chuige ceart agus táim ag súil leis na
smaointe seo a roinnt leis an oiread comhghleacaithe agus is féidir.
Múinteoir, Grúpa Eagarthóireachta McF
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Straitéis 2.5 Uirlisí measúnaithe a fhorbairt mar thaca leis an gCreat TFC.

Tugtha chun críche in 2006
Gineadh raon d'uirlisí measúnaithe arna dhearadh ag múinteoirí,
mar chomhpháirteanna de cheachtanna samplacha chun tacú
leis an gCreat TFC.

Bhraith mé go raibh sé úsáideach agus mé
ag measúnú mo chuid oibre féin.  Measaim
go raibh mé rud beag dian orm féin.
B’fhurasta úsáid a bhaint as na seicliostaí.
Dalta Béarla dara bliana, Corcaigh

Straitéis 2.6 Dul chun cinn a dhéanamh sna tograí maidir le leathnú a dhéanamh ar
raon na gcineálacha cur chuige agus modhanna measúnaithe a úsáidtear in oideachas
na sraithe sinsearaí, mar chuid de na forbairtí ag an tsraith shinsearach. 

Tugtha chun críche in 2006
Tugadh suirbhé chun críche i dtaobh forbairtí idirnáisiúnta le deireanas i gcineálacha ceisteanna agus 
comhpháirteanna dara measúnaithe chun go mbeadh sé mar bhonn eolais le hullmhú lámhleabhair 
mheasúnaithe d'oifigigh oideachais agus do choistí. 

Ní raibh rúibric mheasúnaithe feicthe agam cheana ná trácht cloiste agam air.  Nuair a moladh dom go bhféadfadh sé a
bheith oiriúnach domsa chun measúnú a dhéanamh ar thionscadal ilmheán Tíreolaíochta, nó chun ligean do na daltaí a
dtionscadal féin a mheasúnú, mheas mé go mbainfinn triail as ceann. Bhraith mé go raibh sé thar a bheith úsáideach
mar uirlis mheasúnaithe, cé gur thóg sé roinnt mhaith ama í a fhorbairt. Bhain na daltaí an-sásamh as, bhí a fhios acu
ón tús cad a bhí le déanamh acu. 
Múinteoir tíreolaíochta, Corcaigh

Bheadh sé thar cionn dá mba rud é go raibh ginteoirí rúibrice leictreonacha ar fáil don Chreat TFC agus le haghaidh
réimsí eile sa churaclam, mar atá i SAM. 
Múinteoir eolaíochta, Corcaigh

Choimeád beirt daltaí a bhí agam logleabhair/dialanna ar leithligh maidir leis an dul chun cinn a rinneadh ar 
thionscadal OSPS ag baint úsáide as TFC. Chuireamar na torthaí i gcomparáid nuair a bhí deireadh leis an tionscadal. 
Múinteoir rang a cúig, An Uaimh



Tacú le hathruithe i gcúrsaí curaclaim agus measúnachta sna scoileanna
agus i suímh oideachais eile agus a bheith inár gceannródaithe maidir le
comhairle a sholáthar i dtaobh riachtanais ghairmiúla múinteoirí

CUSPÓIR 
ARDLEIBHÉIL 3
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Straitéis 3.1 Dul i mbun dlúthidirchaidrimh leis na seirbhísí tacaíochta atá ag obair le
scoileanna agus múinteoirí bunoideachais agus iar-bhunoideachais, le gníomhaireach-
taí in earnáil na luathóige agus le soláthraithe d'fhorás réamhsheirbhíse agus gairmiúil
don earnáil oideachais.

Tugtha chun críche in 2006
Mar thaca lena gcuid oibre le múinteoirí ar chomhtháthú, tugadh
cuireadh chuig ceardlann lae dírithe ar an téama seo leis an
gCNCM do chomhaltaí ón gClár Tacaíochta do Churaclam na
Bunscoile (PCSP) agus ón Tacaíocht Pleanála um Fhorbairt
Scoileanna (SDPS). Ba é an Dr. Paul Conway, Coláiste Ollscoile
Chorcaí, a d'éascaigh an cheardlann.

Sholáthair an cheardlann seo do chomhaltaí na
Foirne Comhordaithe PCSP an bunús teoiriciúil
riachtanach a bhaineann le Comhtháthú.
Chabhraigh sé seo go mór linne ar an PCSP
agus muid ag tosú ar phleanáil a dhéanamh le
haghaidh clár oiliúna d'Oiliúnóirí a bheadh
freagrach as lá oiliúna inseirbhíse a
sheachadadh do na bunmhúinteoirí ar fad.
Thug sé spléachadh don fhoireann ar shamh-
lacha agus ar chuir chuige i leith an
chomhtháthaithe i suíomh a d'éascaigh
díospóireacht bhríomhar mhacánta mar gheall
ar an diminsean tábhachtach seo den teagasc
agus den fhoghlaim.  
Marie McLoughlin, Comhordaitheoir
Náisiúnta, PCSP
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Straitéis 3.2 Leanúint den chleachtas a 
tionscnaíodh le deireanas teagmháil dhíreach a
dhéanamh le scoileanna agus le suímh oideachais
eile maidir le hathbhreithniú agus forbairt ar 
chúrsaí curaclaim agus measúnachta.

Tugtha chun críche in 2006
Cuireadh tús i mí na Samhna le tionscnamh forbraíochta scoilbhu-
naithe le dhá cheann déag de scoileanna. Ba é cuspóir an tionsc-
naimh measúnú a dhéanamh ar an gCreat TFC i mbunscoileanna
agus in iar-bhunscoileanna. 

Éascaíodh ceardlann/seimineár oiliúna ar an gCreat TFC le
haghaidh múinteoirí rannpháirteacha i mí na Samhna, agus
soláthraíodh acmhainní TFC agus teimpléid phleanála agus
cheachta le haghaidh múinteoirí rannpháirteacha.

Tugadh raon de dhréacht-Teimpléid Chárta Tuairisce isteach i
gceithre cinn déag de bhunscoileanna sa Tionscnamh
Forbraíochta Scoilbhunaithe um Thuairisciú do Thuismitheoirí.

Sa tionscadal Príomhscileanna d’oibrigh fiche múinteoirí ón Líonra
Scoileanna ar phríomhscileanna a neadú agus iad ag múineadh
Béarla, Gaeilge, Fraincise, Spáinnise, Matamaitice, agus
Bitheolaíochta. Sheol siad aiseolas ar a dtuairimí féin agus ar
thuairimí a ndaltaí maidir le múineadh agus foghlaim chuig an
gCNCM agus bhí sé sin mar bhonn eolais leis an bhforbairt 
siollabas leanúnach sa tsraith shinsearach. 

Táimid ag tnúth le dul i mbun oibre leis an
gCNCM ar an tionscnamh seo, ag súil le
comhtháthú TFC a bhrostú mar fhíoruirlis 
teagaisc agus foghlama i sheomraí ranga na
hÉireann.
Litir ó Phríomhoide

Tá na múinteoirí thar a bheith sásta a bheith
páirteach sa tionscadal seo. Tá duine eile agam
ar mhaith léi a bheith rannpháirteach ann! 
Nóta ó chruinniú le príomhoide

Chuidigh na páistí lena dtuairiscí féin den 
chéad uair riamh i mbliana.  
Príomhoide, Scoil Buachaillí, Co. na Gaillimhe

An rud ab úsáidí faoi chárta tuairisce m'iníne
ná gur léirigh sé na pointí dearfacha a 
bhféadfaimis tréaslú léi ina dtaobh agus a 
bheith sásta fúthu, agus léirigh sé chomh maith
na réimsí ina bhféadfaimis cabhrú léi.  
Tuismitheoir, Cathair Chorcaí, scoil DEIS

Is mór is fiú an tionscnamh seo don fhoireann
mar tharraing sé anuas mórán ceisteanna agus
athmhachnamh ar thuairisciú agus ar úsáid na
dteimpléad agus a gcomhpháirteanna difriúla.
Seo í an chéad uair a d’eisíomar tuairiscí scríofa
do thuismitheoirí ag cruinniú lár bliana. 
Príomhoide, Cathair Chorcaí, scoil DEIS

An rud is mó a thaitníonn liom faoi seo ná a
bheith ag éisteacht le smaointe daltaí eile agus
ag fáil amach faoi bhealaí foghlama nua. 
Dalta ag caint faoi na príomhscileanna-arna 
lua san Irish Times, Márta 2007

Ó Mheán Fómhair seo caite, bhí 80 múinteoir
ó 16 scoil timpeall na tíre rannpháirteach go
gníomhach sa rud ar a dtugtar an Líonra
Scoileanna. Ionchur tábhachtach i múnlú na
sraithe sinsearaí nua is ea an t-am agus an obair
a dhéanann siad go flaithiúil. 
The Irish Times, Márta 2007

Thug rannpháirteachas sa tionscadal seo misneach dom machnamh a dhéanamh ar an gcaoi a mhúinim féin. Chuir sé
ag smaoineamh mé ar an rud a bhí á dhéanamh agam agus thug sé misneach dom mo chuid modhanna múinte a
éagsúlú. Athrú mór is ea é domsa a bheith bainteach leis an gcéim seo d’fhorbairt curaclaim. Tá taithí agam ar athruithe
a ghlacadh seachas a bheith bainteach leis an bpróiseas athraithe.  
Múinteoir ón Líonra Scoileanna
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Straitéis 3.3 Dul i mbun idirchaidrimh le Cigireacht na Roinne Oideachais agus
Eolaíochta agus le Coimisiún na Scrúduithe Stáit ós rud é gur foinsí tábhachtacha eolais
iad maidir le hathbhreithniú agus forbairt ar chúrsaí curaclaim agus measúnachta.

Tugtha chun críche in 2006
Rinne an CNCM idirchaidreamh le comhaltaí na Cigireachta a bhí mar ionadaithe ar an gComhairle agus lena
struchtúir chumasacháin maidir le gach obair phleanáilte le haghaidh 2006, lena n-áirítear obair le scoileanna.

Tuarascáil Bhliantúil Brollach agus Réamhrá
2006 An eagraíocht
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Straitéis 3.3 Cuidiú le bainistiú agus le hobair na seirbhísí tacaíochta ábhartha.

Tugtha chun críche in 2006
D’oibrigh an CNCM leis na seirbhísí tacaíochta seo a leanas le linn 2006:

Bunscoil
• Foirne dearaidh an Chláir Tacaíochta don Churaclam Bunscoile (PCSP)
• Tionscnamh Nuatheangacha i mBunscoileanna (MLPSI), Grúpa Comhairliúcháin agus Grúpa 

Bainistíochta Tionscadail
• An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG)

Iar-bhunscoil
• Seirbhís Tacaíochta Dara Leibhéil
• Coistí Stiúrtha don Bhitheolaíocht, don Eacnamaíocht Bhaile agus don Mhatamaitic
• Seirbhís Tacaíochta do Chorpoideachas na Sraithe Sóisearaí
• Seirbhís Tacaíochta d’Eolaíocht an Teastais Shóisearaigh
• Seirbhís Tacaíochta d'Ábhair Theicneolaíochta na hArdteistiméireachta
• Coiste Stiúrtha na Staire/Tíreolaíochta
• Seirbhís Tacaíochta an Oideachais Reiligiúin
• Seirbhís Tacaíochta d’Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte
• Coiste Comhairleach an Oideachais Fhorbartha

Forbairt Ceannasaíochta do Scoileanna (LDS)

Ionad Náisiúnta Teicneolaíochta Faisnéise san Oideachas (NCTE)
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Straitéis 3.5 Treoirlínte, lena n-áirítear treoirlínte gréasánbhunaithe a fhorbairt agus 
a fhoilsiú, a thacóidh le cur chun feidhme athruithe ar chúrsaí curaclaim agus 
measúnachta.

Tugtha chun críche in 2006
Chuaigh láithreán gréasáin nua, Curaclam Ar Líne www.curriculumonline.ie beo i Meán Fómhair 2006. Ar an
láithreán gheofar leagan leictreonach de Churaclam na Bunscoile chomh maith le siollabais agus treoirlínte 
maidir leis na sraitheanna sóisearach agus sinsearach. Soláthraíonn sé tacaíocht ar bhealach sochuardaithe do
mhúinteoirí agus do phleanáil scoile mar aon le heolas don phobal i gcoitinne.

D’fhoilsigh an CNCM English as an Additional Language in Irish Primary Schools ar líne i Meitheamh 2006.
Athdhréachtaíodh an doiciméad seo i ndiaidh aiseolas a fháil ó mhúinteoirí a bhain úsáid as sa seomraí ranga, ó
mhúinteoirí a d’fhreastail ar cheardlann a d’eagraigh Cumann Múinteoirí Éireann agus ó mhúinteoirí a d’fhreastail 
ar cheardlanna a ghabh leis an tionscadal DICE.

Foilsíodh na doiciméid seo a leanas: Tráchtaireacht na CNCM ar thaighde ESRI ar thaithí daltaí dara bliana
(Bealtaine 2006), Oideachas sóisialta agus polaitiúil sa tsraith shinsearach: staidpháipéar (Meán Fómhair 2006),
Dréacht-chreat curaclaim don treoir san iar-bhunoideachas (Samhain 2006).



Soláthar a dhéanamh i gcónaí d'oideachas ár bhfoghlaimeoirí uile chun
cur le rochtain agus rannpháirtíocht agus gnóthachtáil torthaí do chách

CUSPÓIR 
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Straitéis 4.1 Forbairt a dhéanamh ar churaclam, ar mheasúnú agus ar theistiú chun
riachtanais na ndaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a chomhlíonadh.

Tugtha chun críche in 2006
Tugadh chun críche páipéar cúlra agus athbhreithniú ar an litríocht
maidir le Páistí Sárchumasacha agus Talannacha sa Seomra Ranga
(agus lasmuigh de). 

Tugadh chun críche an phleanáil d’fhorbairt Creat Curaclaim SEN don
tsraith shóisearach.

Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil ar son
páistí sárchumasacha na hÉireann agus a dtui-
smitheoirí as tabhairt faoi na treoirlínte seo a
bhreacadh síos.  
Cathaoirleach, Cumann na hÉireann um Pháistí
Sárchumasacha, Nollaig 2006

Straitéis 4.2 Tacú le bunscoileanna agus le hiar-bhunscoileanna agus iad ag iarraidh
riachtanais na ndaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a chomhlíonadh.

Tugtha chun críche in 2006
Tugadh chun críche treoirlínte do mhúinteoirí daltaí le mion-mhíchumais, le meán-mhíchumais, agus le dian agus
trom-mhíchumais ghinearálta foghlama (bunscoil agus iarbhunscoil) agus réitíodh iad chun foilseacháin. 
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Tugtha chun críche in 2006
D’fhoilsigh an CNCM DVD do thuismitheoirí, Foghlaim Leanaí 
sa Bhunscoil: Céard, Cén Fáth agus Conas, i Márta 2006, le 
scaipeadh ar gach teaghlach bunscoile sa tír trí scoil an pháiste.
(Féach CAL 1.3)

Straitéis 4.3 Ábhair eolais a sholáthar do thuismitheoirí páistí bunscoile i dtaobh an
churaclaim a léireoidh conas is féidir le tuismitheoirí tacú le hobair na scoile i gcur
chun feidhme Curaclaim na Bunscoile.

Caithfidh gurbh é buaicphointe na bliana 
seoladh an DVD 'Foghlaim Leanaí sa
Bhunscoil: Céard, Cén Fáth agus Conas’ do
Thuismitheoirí’... Agus an DVD á fhorbairt,
chuaigh an CNCM i gcomhar leis an NPC 
agus le speictream leathan tuismitheoirí ó 
chúlraí éagsúla chun foghlaim mar gheall ar 
na riachtanais a bhí acu maidir le tacú le 
foghlaim a bpáistí ar scoil.  An toradh a bhí 
air ná DVD tarraingteach idirghníomhach 
atá ar fáil i mBéarla, i nGaeilge, i bhFraincis, 
i bPolainnis agus i Liotuáinis, ar aon dul leis 
an tsochaí nua ilchultúrtha ...  I dtéarmaí
idirnáisiúnta, tá an-tábhachtag baint le modh
forbartha agus le léiriú DVD dá leithéid.  
NPC, Tuarascáil Bhliantúil 2006
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Tugtha chun críche in 2006
Thosaigh ocht gcinn d'iar-bhunscoileanna i gceantair faoi 
mhíbhuntáiste ag forbairt clár staidéir solúbtha le haghaidh 
daltaí sa tsraith shinsearach. Tugadh an chéim bailithe eolais 
den obair chun críche agus cuireadh tús leis an obair phleanála
agus forbartha.

Straitéis 4.4 Cabhrú chun feabhas a chur ar rochtain ar, ar rannpháirtíocht in, agus 
ar thorthaí an iar-bhunoideachais trí obair a dhéanamh ar chúrsaí curaclaim agus
measúnachta i gcás na ndaltaí sin a fhágann an córas oideachais agus atá faoi 
mhíbhuntáiste oideachasúil.

Tá gach ball den fhoireann ar aon intinn
go bhfuil gá mór leis na hathruithe
beartaithe ar an tsraith shinsearach agus
go bhfáilteofar rompu.   
Frances McNicholas, múinteoir,
Pobalcholáiste Ráth an Déin, Cluain
Dolcáin

Ba mhór an dúshlán a bhí ann dúinn freastal ar riachtanais na ndaltaí éagsúla a bhí sa tsraith shinsearach. 
Triona Glacken, Príomhoide, Meánscoil Naomh Pól, Na Glaschnoic, Baile Átha Cliath

Tá a fhios agam nach n-oireann an cur chuige céanna i gcás gach dalta. Níor mhór dúinn tosú lena gcuid riachtanas
agus níos mó rogha agus úinéireachta ar an bhfoghlaim a thabhairt do dhaltaí.  
Ciaran Cooke, Príomhoide, Meánscoil Thuaidh na Toirbhirte, Corcaigh

Ba cheart creidiúint a thabhairt do bhuanna nádúrtha éagsúla nach n-aithnítear san Ardteistiméireacht thraidisiúnta
trí mhodhanna nua, níos solúbtha don teagasc agus don mheasúnú a thabhairt isteach chun an córas a dhéanamh
níos cuimsithí don uile dhalta. 
Séan McCarthy, Príomhoide, Pobalcholáiste Lios Tuathail

Tá ard-mheas agam ar an tionscadal seo mar go bhfuil sé ag tabhairt deis do dhaltaí a dtuairimí a nochtadh agus á
gcur ar ais i gceartlár an éispeiris foghlama iad. Tá an chomhpháirtíocht idir an CNCM agus an scoil an-fhiúntach
mar go bhfuilimid ag fáil an deis smaointe a roinnt agus an todhchaí a mhúnlú i dteannta a chéile. 
Natalie O’Neill, Pobalscoil Átha Í, Co. Chill Dara
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Tugtha chun críche in 2006
Sholáthair an CNCM agus Ionad Oideachais Luimnigh oiliúint le haghaidh breis is daichead éascaitheoir ón aon
Ionad Oideachais lánaimseartha is fiche maidir le hOideachas Idirchultúrtha sa Bhunscoil. D’oibrigh na 
héascaitheoirí le líonra na n-ionad oideachais chun seisiúin réigiúnacha oiliúna agus eolais a sholáthar do 
scoileanna.

Thacaigh an CNCM le láithreán gréasáin a bhunaigh Ionad Oideachais Luimnigh chun ábhair a sholáthar 
d’éascaitheoirí atá ag glacadh páirte sa tionscnamh seo.

Straitéis 4.5 Neadú an oideachais idirchultúrtha sa churaclam bunscoile agus 
iar-bhunscoile a chur chun cinn agus a thacú.

Tugtha chun críche in 2006
Bailíodh samplaí de dhea-chleachtas i mBéarla mar Theanga
Bhreise ó scoileanna chun treoirlínte a cheapadh do mhúinteoirí.
Foilsíodh na treoirlínte ar líne.

Straitéis 4.6 Tacú le riachtanais múinteoirí agus scoileanna atá ag obair le daltaí ar
teanga bhreise dóibh í an Béarla.

Bhuel, mheas mé gur taithí an-mhaith í an 
tionscadal ar fad a chur i ngníomh ... 
ar fheabhas, tá áthas orm go ndearnamar é. 
Múinteoir ranga, Bunscoil N. Iosaif, 
Dún Dealgan

Tá dréacht-treoirlínte forbartha chomh maith ag an gCNCM don Bhéarla mar theanga bhreise i mbunscoileanna na
hÉireann. Is é cuspóir na dtreoirlínte seo ná cuidiú le múinteoirí chun páistí, nach é an Béarla ná an Ghaeilge a gcéad
teanga, a chur ar a gcumas teacht ar réimsí eile curaclaim ag gach leibhéal scoile, ar bhealach a oireann dá n-aois. 
Language Links, Eagrán 44, Eanair 2006

Tugtha chun críche in 2006
I gcomhar le hÚdarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann (NQAI), aontaíodh plean agus chuathas i mbun oibre
ar chomhpháipéar a d’athbhreithneodh an beartas i dtaobh cuimsiú dámhachtainí scoile i gCreatoibre
Náisiúnta na gCáilíochtaí. 

Straitéis 4.8 Cabhrú  chun a chinntiú go mbeidh feabhas ar chúrsaí rochtana, aistrithe
agus forchéimnithe d'fhoghlaimeoirí uile agus iad ag iarraidh cáilíochtaí scoilbhunaithe
a ghnóthachtáil. 



Dul i mbun taighde ábhartha, é a choimisiúnú agus a bhreithniú ionas 
go mbíonn obair na CNCM bunaithe ar dhea-chleachtas maidir le cúrsaí
curaclaim, measúnachta agus foghlama, agus ar na tuiscintí agus na
heispéiris atá ag teacht chun cinn i dtaobh athruithe ar chúrsaí oideachais
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Tugtha chun críche in 2006
Foilsíodh an tuarascáil taighde Treochtaí Idirnáisiúnta i Matamaitic
Iar-Bhunscoile le Paul Conway agus Barry Sloane.

Coimisiúnaíodh athbhreithniú ar litríocht náisiúnta agus
idirnáisiúnta faoi theanga agus litearthacht i suímh dátheangacha
chun a bheith mar bhonn eolais le hobair ar theanga agus
litearthacht i mbunscoileanna lán-Ghaeilge. Foilsíodh an 
t-athbhreithniú Teanga agus Litearthacht i mBunscoileanna 
Lán-Ghaeilge: Athbhreithniú ar an Litríocht ar láithreán gréasáin
na CNCM i nGaeilge agus i mBéarla. 

Choimisiúnaigh an CNCM an Institiúid um Thaighde
Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI) chun dul i mbun taighde 
ar thaithí daltaí dara bliana iarbhunoideachais. Cuid de staidéar
fadaimseartha is ea é seo ar sholáthar curaclaim agus taithí 
daltaí sa tsraith shóisearach. 

Foilsíodh páipéar cúlra Oideachas Sóisialta agus Polaitiúil na
Sraithe Sinsearaí i Meán Fómhair 2006 agus scaipeadh é ar
eagraíochtaí dá dtuairimí. 

Straitéis 5.1 Taighde a choimisiúnú chun tacú le straitéisí agus bearta tosaíochta.
Torthaí taighde mar é a chomhtháthú le hathbhreithniú agus forbairt curaclaim. 

Sholáthair na tuarascálacha seo an bunús chun
tograí na CNCM a ullmhú d’fhorbairt
oideachais matamaitice iar-bhunscoile, a
cuireadh ar aghaidh chuig an ROE.

Rinneadh tagairt don dá thuarascáil i
gComhdháil Oideachais Eolaíochta agus
Matamaitice (SMEC) i gColáiste Phádraig,
Droim Conrach, i Meán Fómhair. 

Cuireadh páipéar a d’éirigh as an taighde ESRI
i láthair ag cruinniú bliantúil den American
Educational Research Association i San
Francisco i mí Aibreáin. 

Cuirtear fáilte roimh an bpáipéar cúlra ar
Oideachas Sóisialta agus Polaitiúil na Sraithe
Sinsearaí mar uirlis thábhachtach a chabhróidh
le páirtithe leasmhara san oideachas teacht ar
chomhaontú maidir le nádúr an ábhair seo.
Soláthraíonn sé srac-chuntas an-úsáideach ar an
gcúlra d'idirghabháil curaclaim a bhfuil géarghá
leis ag an leibhéal meánscoile is airde. 
Amnesty International, Rannóg na hÉireann
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Tugtha chun críche in 2006
Chuidigh an CNCM le staidéar téamach an INCA (International Review of Curriculum and Assessment
Frameworks Internet Archive) ar shaoránacht ghníomhach. Tháinig an taighde, a raibh 14 tír bainteach léi,
agus Éire san áireamh, chun buaice i gcomhdháil idirnáisiúnta in Oxford i Márta 2006.

Straitéis 5.2 Páirt a ghlacadh i dtionscnaimh taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta a
bheidh mar bhonn eolais faoi athbhreithniú agus forbairt curaclaim.

Straitéis 5.3 Cinntiú go mbíonn tuairiscí taighde agus ábhair acmhainne ábhartha eile
ar fáil agus insroichte.

Tugtha chun críche in 2006
D’aithin foirne tionscadail riachtanais taighde ar leith agus
ordaíodh/soláthraíodh acmhainní dá réir sin. Cuireadh sonraí
rochtana ar fáil don fhoireann ar fad.  Ceannaíodh síntiúis do 
bhunachar sonraí irisí Mhúsaem na Breataine, Source OECD,
agus an Innéacs le Téiseanna. 

Cuireadh oiliúint ar bhaill nua foirne maidir le modhanna taighde
leabharlainne, idirlín agus bunachair sonraí agus cuireadh
leabhrán ‘Seirbhísí Eolais’ ar fáil dóibh.

Seoladh nuashonruithe ar thaighde nuafhoilsithe chuig na baill
foirne lena mbaineann ar bhonn laethúil.

Catalógadh ceithre chéad agus seachtó a haon
sealbhuithe nua le linn 2006 agus tógadh céad 
daichead is seacht leabhar/tuarascáil ar iasacht
ag baill foirne.

Íoslódáladh dhá chéad seasca is cúig alt ó irisí.

Fuarthas iarratais ar sheacht gcuardach ábhair
is ochtó.

Cuireadh céad fiche is naoi bhfillteán ábhair ar
bun agus pobalaíodh iad le tuarascálacha/ailt
leictreonacha. 



Struchtúir agus próisis a fhorbairt a chuirfidh le hacmhainneacht 
chorparáideach, le héifeachtacht agus le córais chumarsáide na CNCM,
agus a neartóidh an caidreamh idir an CNCM agus a páirtithe leasmhara
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Straitéis 6.1 Cultúr d'fhoghlaim agus d’fhorás gairmiúil leanúnach a chur chun cinn
i gcónaí ar fud na heagraíochta.

Tugtha chun críche in 2006
Cuireadh clár ionduchtúcháin ar fáil do gach ball nua foirne.

Chríochnaigh baill foirne tuarascáil taighde maidir le cumarsáid trí Ghaeilge, bainistiú ama, bainistiú airgeadais,
bainistiú inneachair gréasáin, ‘cuir oiliúint ar an oiliúnóir’ agus feidhmchláir TFC.  

Ghlac roinnt ball foirne páirt i staidéir fochéime agus iarchéime i gcaidreamh poiblí, teanga agus riachtanais
speisialta oideachais.

Straitéis 6.2 Beartais a bhaineann leis an ionad oibre a chur chun feidhme agus
meas a léiriú ar an méid a dhéanann gach comhalta foirne ar son reáchtáil agus 
forbairt na heagraíochta.

Tugtha chun críche in 2006
Tugadh chun críche lámhleabhar foirne ina bhfuil gach beartas a bhaineann le hionad oibre na CNCM i ndiaidh
próiseas comhairliúcháin ina raibh na baill lánaimseartha ar fad páirteach. Eagraíodh ceardlann i mí Eanáir mar
gheall ar na beartais. Tugadh obair dearaidh ar an lámhleabhar chun críche ag súil le priontáil i 2007.

Straitéis 6.3 Feabhas leanúnach a chur ar chaighdeán de struchtúir choistí 
chumasúcháin na CNCM agus ar a próisis chomhairliúcháin.

Tugtha chun críche in 2006
Eagraíodh seimineáir mionteagaisc don naoi mBord Staidéir agus Coiste déag nua a tionóladh d’fhorbairt
ábhair na sraithe sinsearaí agus gearrchúrsaí. 
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Straitéis 6.4 Tuilleadh forbartha a dhéanamh ar thimpeallacht TF na CNCM ar aon
dul leis na teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn.

Tugtha chun críche in 2006
Soláthraíodh rochtain idirlín ar ríomhphoist na CNCM don fhoireann uile. Suiteáladh bogearraí scagála Spam ar
an bhfreastalaí. 

Bunaíodh mol bainistithe do dhoiciméid ghréasán-bhunaithe le haghaidh roinnt agus oibriú ar dhoiciméid a
bhaineann le forbairtí na sraithe sinsearaí.  Leanadh den timthriall de ríomhairí glúine agus ríomhairí deisce a
athsholáthar. Ceannaíodh bord bán idirghníomhach. 

Straitéis 6.5 An leas is fearr is féidir a bhaint as acmhainní airgeadais agus daonna
agus riachtanais reachtúla a chomhlíonadh maidir le rialachas corparáideach.

Tugtha chun críche in 2006
Ceapadh plean oibre le haghaidh gach aonaid ón bplean straitéiseach 
agus socraíodh príomh-chlochmhílte. Tomhasadh agus 
athbhreithníodh an fheidhmíocht le hais gach ceann de na 
clochmhílte seo gach sé seachtaine.

Bhí comhaltaí foirne na CNCM ag obair i gcónaí ar bhonn solúbtha 
ar fhoirne trasearnála, agus ghlac siad le huaireanta oibre agus 
socruithe neamhghnácha chun leasa na heagraíochta. 

D’athbhreithnigh and d’fhaomhaigh an Chomhairle an cód 
cleachtais le haghaidh rialachas na CNCM. 

Shínigh comhaltaí uile na Comhairle dearbhuithe leasa agus shínigh gach fostaí lánaimseartha Cód na
Státseirbhíse um Chaighdeáin agus Iompar. 

Ba é tairiscintí iomaíocha an gnáthnós imeachta le haghaidh próiseas soláthair na CNCM i gcónaí.

Tháinig an Coiste Iniúchóireachta Inmheánaí le chéile ar thrí ócáid agus foinsíodh allamuigh an fheidhm
iniúchóireachta inmheánaí, ag leanúint as tairiscint iomaíoch. 

Faomhadh agus foilsíodh Plean Straitéiseach 2006-2008.

Géilleadh do gach ceann de na dlíthe cánach.

Thug an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste
iniúchadh chun críche ar Ráitis Airgeadais na
CNCM don bhliain 2005 agus mhol sé an
chaoi a riartar an rannóg cuntas sa CNCM. 

Comhlíonadh gach ceann de na riachtanais
reachtúla i dtaca le rialachas corparáideach.

Chomhlíon baill foirne na CNCM riachtanais
na gcomhaontuithe An Dul Chun Cinn a
Choinneáil agus I dTreo 2016.
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Straitéis 6.6 Ullmhú faoi choinne dílárú go Cúl an tSúdaire.

Tugtha chun críche in 2006
Leanadh den dul i gcomhairle le hOifig na nOibreacha Poiblí agus le gníomhaireachtaí eile maidir le suíomh a
roghnú i gCúl an tSúdaire. Nuashonraíodh Plean Feidhmithe Dhílárú na CNCM, lena n-áirítear riachtanais
chóiríochta. Tugadh bunachar sonraí de shócmhainní na CNCM chun críche.

Straitéis 6.7 Dul chun cinn na CNCM a phleanáil agus a thuairisciú go bliantúil.

Tugtha chun críche in 2006
Foilsíodh an Tuarascáil Bhliantúil agus na Cuntais don bhliain 2005 i nGaeilge agus i mBéarla.

Straitéis 6.8 Straitéis uileghabhálach um chumarsáid chorparáideach a fhorbairt
agus a chur chun feidhme.

Tugtha chun críche in 2006
Chuathas i gcomhairle le gníomhaireachtaí reachtúla eile maidir le forbairt agus tacú a straitéise cumarsáide..



43

Tuarascáil Bhliantúil Brollach agus Réamhrá
2006 An eagraíocht

Cuspoiri Ardleibhéil Cuspoir Ardleibhéil 6
Comhar le hearnálacha eile den chóras oideachais
Aguisíní

Tugtha chun críche in 2006
Rinneadh taighde margaidh i scoileanna agus leasaíodh ábhar
info@ncca chun tuairimí múinteoirí a chur san áireamh. 

Forbraíodh fócas níos comhleanúnaí ar chleachtas sa 
rangsheomra i dtaca le cur chun feidhme an churaclaim. 

Forbraíodh póstaer le haghaidh scoileanna chun iad a chur ar an
eolas mar gheall ar info@ncca

Leasaíodh an bunachar sonraí dáilte chun go mbeadh sé in ann
freastal ar líon na múinteoirí i ngach scoil.  

Straitéis 6.9 info@ncca.ie a fhorbairt chun bunmhúinteoirí agus iar-bhunmhúinteoirí
agus cleachtóirí luathóige a choimeád ar an eolas maidir le hobair leanúnach na
CNCM, agus chun tacú le múinteoirí i gcur chun feidhme an churaclaim.

Fuarthas aiseolas dearfach ó mhúinteoirí 
agus ó dhaoine eile agus d’iarr mórchuid
scoileanna cóipeanna breise le bheith cinnte
go bhfaigheadh gach múinteoir ceann.
Chláraigh dhá chéad duine is daichead chun
an leagan leictreonach de info@ncca a fháil.
Sheol roinnt múinteoirí ailt nó samplaí de
chleachtas chugainn. D’iarr mórchuid díobh
eolas breise ar ábhair ar leith. 

... tá an stíl scríbhneoireachta sothuigthe 
agus ábhartha ... maith sibh arís as
foilseachán atá furasta a léamh agus beoga.
Díríonn In Touch (INTO) ... ar théarmaí
agus coinníollacha múinteoirí agus mar sin is
deas rud a bheith ann a dhíríonn ar theagasc
agus ar fhoghlaim. 
Múinteoir Bunscoile, Baile Átha Cliath

Ba mhaith le Scoil Ursula, Bóthar an
Leathrois, Sligeach, 14 chóip eile a ordú de
info@ncca más féidir. Braitheann na múin-
teoirí gur chuidigh an iris go mór leo go dtí
seo agus ba mhaith leo ceann an duine. 
Rúnaí na scoile

Scoil 24 múinteoir is ea muid agus tá 5 
chóip de do nuachtlitir faighte againn. 
Ba mhaith linn 19 ceann eile a fháil, agus 
24 ceann as seo amach. Maith sibh as
foilseachán sár-mhaith.
Úna Feeley, Príomhoide, Bunscoil Chlochar
Scoil Mhuire, Ros Comáin



Sa bhliain 2006 sholáthair an fheidhmeannacht léiriúcháin agus ceardlanna le
haghaidh coláistí oideachais, ollscoileanna, grúpaí tuismitheoirí, na cigireachta, agus
raoin seirbhísí tacaíochta agus grúpaí páirtithe leasmhara maidir le hobair na
Comhairle, agus le saincheisteanna agus treochtaí i gcúrsaí curaclaim agus 
measúnachta i gcás an oideachais luathóige, an bhunoideachais agus an
iar-bhunoideachais. 

Rinneadh roinnt léiriúchán idirnáisiúnta chomh maith, go príomha ar obair na
Comhairle i dtaobh oideachais luathóige agus taighde atá ar bun ag an Institiúid 
um Thaighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI). 

Léiríonn na táblaí thíos sampla den obair seo a thacaíonn go díreach le Cuspóirí
Ardleibhéil 3 agus 6, ach a chuidíonn chomh maith le bunchuspóir na Comhairle 
chun comhthoil agus comhpháirtíocht a chur chun cinn.
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GRÚPA TÉAMA
Comhdháil an Oideachais Cheimice, Ollscoil Luimnigh Ceimic na hArdteisteiméireachta agus athbhreithniú 

na sraithe sinsearaí
Tionscnamh na Nuatheangacha i gCuraclam na Bunscoile – Nuatheangacha i gCuraclam na Bunscoile
seimineár ionduchtaithe, Corcaigh
Múinteoirí/príomhoidí bunscoile, Ceardlann a d’éascaigh ábhar An Béarla mar Theanga 
Cúrsa Samhraidh an INTO, Cnoc Lín Bhreise (EAL) i mBunscoileanna na hÉireann: 

Treoirlínte do Mhúinteoirí
Múinteoirí matamaitice agus léachtóirí tríú leibhéal, Corcaigh Athbhreithniú ar an matamaitic
Oiliúnóirí Drámaíochta de Chlár Tacaíochta don Measúnú agus Drámaíocht
Churaclam Bunscoile
Tuismitheoirí in Pavee Point, Baile Átha Cliath DVD do thuismitheoirí
Coistí Cúraim Páistí Chontae Dhún na nGall An Creat don Luathfhoghlaim 
agus Chontae Shligigh
Daltaí an Choláiste Oideachais Naomh Aingeal, Sligeach Forbairt curaclaim agus an tsraith shinsearach
Comhdháil um Chomóradh 10 bliain na An chéad deich mbliana eile: Na deich mbliana paradacsa
hArdteistiméireachta Feidhmí
Scoileanna Samhraidh um Phleanáil Forbartha Scoile, Forbairt curaclaim agus an tsraith shinsearach
Gaillimh agus Baile Átha Cliath
Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí, Comhdháil Bhliantúil, An DVD do thuismitheoirí agus oideachas idirchultúrtha
Dún Dealgan
Seimineár Oideachais Chumann Múinteoirí na hÉireann, Corcaigh Forbairtí na sraithe sinsearaí
Grúpa Oiliúna don Oideachas Idirchultúrtha sa Bhunscoil, Treoirlínte don Oideachas Idirchultúrtha i mBunscoileanna
Baile Átha Luain
Comhdháil an Aontais do Bhainisteoirí na Fís agus luachanna san oideachas
Meánscoileanna Caitliceacha, Cill Áirne
Forbairt Ceannasaíochta do Scoileanna, Baile Átha Luain Daltaí, foghlaim agus scoileanna: dúshláin na 21ú haoise
Lá foghlama, Seirbhís Oideachais Chiarraí, Cathair Saidhbhín Forbairt curaclaim, agus ceardlann ar shaincheisteanna 

sa Ghaeilge
Aontas Scoileanna Sóisearacha Neamhspleácha, Loch Garman Páistí agus an fhoghlaim: dúshláin na 21ú haoise
An Chigireacht - ionduchtú do chigirí nua Obair na CNCM
Oiliúnóirí ó Chumann Múinteoirí Éireann (INTO)/Ionad Náisiúnta An Creat TFC: Cur chuige struchtúrtha i leith TFC 
Teicneolaíochta Faisnéise san Oideachas (NCTE) sa churaclam
Seimineár Bliantúil ar Oideachas Forbartha arna eagrú ag Irish Aid Oideachas forbartha sa tsraith shinsearach
Comhdháil do Líonra Príomhoidí Bunscoile na hÉireann, Treoirlínte don Oideachas Idirchultúrtha i mBunscoileanna
Ard Mhacha
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Ar na léiriúcháin idirnáisiúnta a rinne CNCM bhí:
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SEIMINEÁR/COMHDHÁIL PÁIPÉAR
British Education Research Association Annual Conference, Tuairimí príomhoidí agus múinteoirí ar an gcuraclam 
University of Warwick. reatha agus ar an gcuraclam beartaithe don chorpoideachas i

ar-bhunscoile in Éirinn.
Consortium of Institutions for Development and Research in Measúnú agus Oideachas don Saoránacht in Éirinn.
Education in Europe (CIDREE), Slough.
European Early Childhood Education Research Association Ag éisteacht le scéalta páistí: Páistí mar pháirtithe sa Chreat 
(EECERA), Reykjavik. don Luathfhoghlaim.
Active Citizenship Conference, Qualifications and Cleachtas a fhorbairt: ag foghlaim trí rannpháirtíocht 
Curriculum Authority (QCA), London . agus trí oideachas saoránachta.

Chuir taighdeoirí atá ag obair ar thionscadail de chuid na CNCM páipéir i láthair ag comhdhálacha idirnáisiúnta mar seo a leanas:

SEIMINEÁR/COMHDHÁIL AGUS TAIGHDEOIRÍ PÁIPÉAR
American Educational Research Association Conference, San Diego. Rannpháirtíocht le scoil agus easpa rannpháirtíochta 
Emer Smyth agus Alison Dunne, ESRI. le scoil i measc daltaí meánleibhéil in Éirinn.
Victoria Council for Curriculum and Assessment, Melbourne. Treochtaí idirnáisiúnta in oideachas matamaitice 
Paul Conway, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. iar-bhunscoile: ó ‘nua’ go réadúil.
Department of Educational Studies, Oxford University, Oxford. Treochtaí idirnáisiúnta in oideachas matamaitice 
Paul Conway, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. iar-bhunscoile.
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AGUISÍN 1
Feidhmeanna na Comhairle
D’fhéadfaí feidhmeanna mionsonraithe na Comhairle reachtúla
faoi théarmaí an Achta Oideachais, 1998, a achoimriú mar seo
a leanas:

• Athbhreithniú tréimhsiúil a dhéanamh ar an gcuraclam
nó ar aon chuid den churaclam le haghaidh scoileanna, 
agus ar na siollabais a mhúintear, agus comhairle a 
chur ar an Aire

• Comhairle a chur ar an Aire maidir le modhanna 
oiriúnacha chun measúnú a dhéanamh ar éifeachacht
an oideachais a sholáthraítear san scoileanna, ag 
féachaint go háirithe do na modhanna chun daltaí a 
bhfuil fadhbanna acu maidir lena lánacmhainneacht 
a chomhlíonadh a aithint chomh luath agus is féidir 
agus cuidiú leo

• Comhairle a chur ar an Aire maidir le straitéisí a 
chabhróidh le daltaí aistriú rathúil a dhéanamh ón 
mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil

• Comhairle a chur ar an Aire go tréimhsiúil maidir le 
caighdeáin eolais agus scileanna ar cheart do dhaltaí ag 
aoisleibhéil éagsúla a bhaint amach agus maidir leis na 
modhanna chun sroicheadh na gcaighdeán sin a 
mheasúnú, ag féachaint go háirithe do chaighdeáin 
náisiúnta agus idirnáisiúnta agus dea-chleachtas i dtaca le 
measúnú mar é

• Chun athbhreithniú tréimhsiúil a dhéanamh ar riach
tanais oiliúna inseirbhíse múinteoirí, lena n-áirítear 
riachtanais a thagann aníos as curaclaim, ábhair nó
siollabais nua a thabhairt isteach i scoileanna, agus 
comhairle a chur ar an Aire i dtaca leis na riachtanais sin

• Comhairle a chur ar an Aire maidir leis na riachtanais, i 
dtaca le curaclam agus siollabais de, atá ag daltaí faoi 
mhíchumas nó a bhfuil riachtanais oideachais 
speisialta acu

• Chun comhairle a chur ar an Aire maidir le straitéisí a 
bhfuil sé de chuspóir acu cur le héifeachtacht maidir le 
múineadh agus úsáid na Gaeilge sna scoileanna

• Chun airgead agus sócmhainní uile na Comhairle a 
chothabháil, a bhainistiú, a riar agus a infheistiú

• Chun taighde agus forbairt i gcúrsaí oideachais a chur 
chun cinn agus chun taighde agus forbairt mar é a 
choimisiúnú nuair is iomchuí lena cuspóirí agus lena 
feidhmeanna

• Chun comhrochtain ar an oideachas agus ar theagasc 
idir daltaí fireanna agus baineanna a chur chun cinn 
sna hábhair ar fad 

• Chun tabhartais airgid, talún nó maoine eile a 
ghlacadh ar cibé iontaobhais agus coinníollacha, 
más ann, a d’fhéadfadh bronntóirí a shonrú

• Gach gníomh agus rud a dhéanamh a d’fhéadfadh a 
bheith riachtanach a dhéanamh chun cuspóirí na 
Comhairle a chur chun cinn, lena n-áirítear feidhmeanna i 
dtaca le hathbhreithniú agus leasú an churaclaim sna 
scoileanna agus measúnú torthaí an oideachais a 
sholáthraítear sna scoileanna de réir mar a ordóidh an 
tAire ó am go chéile.  
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AGUISÍN 2
Foireann na CNCM
Ba í an fhoireann lánaimseartha sa bhliain 2006:

Príomhfheidhmeannach
• An Dr. Anne Looney

Leas-Phríomhfheidhmeannaigh
• An Dr. Sarah FitzPatrick
• John Hammond

Stiúrthóirí, Curaclam agus Measúnú
• Arlene Forster 
• Peter Johnson 
• Bill Lynch 
• Margaret O’Donnell (go 31 Lúnasa) 
• Majella O’Shea 
• Hilary Roche 

Riarachán
• Paul Brady, Príomhoifigeach Cúnta
• Tom Fagan, Ardoifigeach Feidhmiúcháin 

(go 8 Deireadh Fómhair)
• Brian Holland (ó 2 Deireadh Fómhair)
• Jackie O’Brien, Oifigeach Feidhmiúcháin
• Edward Canavan, Oifigeach Cléireachais (go 13 Lúnasa)
• Patricia Cassidy (ó 8 Lúnasa)
• Arlene Foy, Oifigeach Cléireachais
• Jason Keogh, Oifigeach Cléireachais
• Morgan Lockhart, Oifigeach Cléireachais 
• John Connors, Oifigeach Seirbhísí
• Maureen Whyte, Oifigeach Seirbhísí
• Christine Ryan, Comhordaitheoir Acmhainní

Oifigigh Oideachais
• Cathal de Paor (go 24 Márta)
• Majella Dempsey (ó 8 Bealtaine)
• Susan Dennison (ó 8 Samhain)
• John Halbert 
• Katrina Keogh (ó 27 Márta)
• Margaret Maxwell (go 31 Lúnasa) 
• Anne Moloney
• An Dr. Pat Naughton 
• Eibhlín Ní Scannláin 
• Róisín Ní Shéaghdha (ó 25 Meán Fómhair)
• Pierce Nolan (ó 3 Aibreán)
• Emer O’Connor (go 31 Lúnasa) 
• Mary O’Leary
• Hal O’Neill  
• Eilis O’Sullivan (ó 1 Meán Fómhair)
• Anna Walsh (ó 19 Meitheamh)

Oifigigh Tionscadail
• Ursula Zimmermann, Seapáinis (go 30 Aibreán)
• Patricia Leavey, Foilseacháin (go 27 Deireadh Fómhair)
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Foireann CNCM (leanaithe)
Choinnigh an CNCM na hOifigigh Oideachais seo a leanas ar
bhonn páirtaimseartha nó ócáideach:

Oideachas Luath-Óige
• An Dr. Mary Daly
• An Dr. Rosaleen Murphy
• Avril Sweeney

Bunoideachas
• Karin Bacon, Oideachas Sóisialta, Imshaoil 

& Eolaíochta (OSIE): Tíreolaíocht
• Gwendoline Baker, Cuimsiú
• Paul Brennan, Oideachas Ealaíon: Drámaíocht
• Lorraine Harbison, Measúnú
• Frances Murphy, Corpoideachas
• Regina Murphy, Oideachas Ealaíon: Ceol
• Geraldine O’Connor, Oideachas Sóisialta,

Imshaoil & Eolaíochta (OSIE): Stair
• Valerie O’Dowd, Matamaitic

Iar-bhunoideachas
• Colette Brophy, Eacnamaíocht Bhaile
• Vivian Cassells, Treoir
• Susan Dennison, Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh
• Cahil Doherty, Grafaic Theicniúil/Líníocht Theicniúil
• John Dredge, Stair
• Brian Farley, Ábhair Chlasaiceacha
• Ger Halbert, Oideachas Sóisialta, Pearsanta 

agus Sláinte (OSPS)
• Michael Halton, Fisic/Ceimic (le chéile)
• Annette Honan, Oideachas Reiligiúin; 

Oideachas Saoránach, Sóisialta agus 
Polaitiúil (OSSP); Idirchultúrachas

• Paddy Keays, Teicneolaíocht
• Bríd Kennedy, Riachtanais Speisialta Oideachais

• John Lucey, Bitheolaíocht
• Pat Lynch, Innealtóireacht
• John McCarthy, Nuatheangacha
• Frank McGourty, Eolaíocht Talmhaíochta
• Celine McGuinness, Gnó
• An tSr. Enda McMullen, Ealaín
• John Mulcahy, Tíreolaíocht
• Tom Nelson, An Ardteistiméireacht Fheidhmeach
• Diarmaid Ó Murchú, Gaeilge
• Noel O’Neill, Staidéar Foirgníochta/Teicneolaíocht 

Ailtireachta
• Peter Tiernan, Matamaitic
• Roland Tormey, Oideachas Sóisialta agus Polaitiúil
• Pat Younger, Eacnamaíocht.
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AGUISÍN 3
Liosta Cruinnithe Coiste 2006
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AINM AN CHOISTE IOMLÁN
Oideachas Luath-Óige agus Bunscoile
Coiste Luath-Óige 5
Coiste Luath-Óige agus Bunscoile 5
Coiste Teanga 6
Grúpa Oibre um Mheasúnú 5

An tSraith Shóisearach
Coiste Athbhreithniúcháin na Sraithe Sóisearaí 5
Ealaín na Sraithe Sóisearaí 1
OSSP na Sraithe Sóisearaí 2
Gaeilge na Sraithe Sóisearaí 2
Tíreolaíocht na Sraithe Sóisearaí 1
Eacnamaíocht Bhaile na Sraithe Sóisearaí 1
Stair na Sraithe Sóisearaí 2
Matamaitic na Sraithe Sóisearaí 1
Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí 1
Staidéar Giúdach na Sraithe Sóisearaí 1

Trasearnáil
Coiste Stiúrtha TFC 4
Coiste Stiúrtha Oideachais Speisialta 1
Coiste Coinneála Ardtacaíochta 2
Coiste na nGearrchúrsaí 2
Coiste um Aonaid Idirthréimhseacha 2

AINM AN CHOISTE IOMLÁN
An tSraith Shinsearach
Coiste na Sraithe Sinsearaí 6
Eolaíocht Talmhaíochta na Sraithe Sinsearaí 1
Ealaín na Sraithe Sinsearaí 3
Bitheolaíocht na Sraithe Sinsearaí 1
Ceimic na Sraithe Sinsearaí 1
Staidéar Foirgníochta na Sraithe Sinsearaí 2
Treoir na Sraithe Sinsearaí 3
Innealtóireacht na Sraithe Sinsearaí 2
Béarla na Sraithe Sinsearaí 1
Fraincis na Sraithe Sinsearaí 1
Gaeilge na Sraithe Sinsearaí 3
Tíreolaíocht na Sraithe Sinsearaí 1
Gearmáinis na Sraithe Sinsearaí 1
Stair na Sraithe Sinsearaí 1
Iodáilis na Sraithe Sinsearaí 1
Matamaitic na Sraithe Sinsearaí 1
Corpoideachas na Sraithe Sinsearaí 2
Fisic na Sraithe Sinsearaí 1
Spáinnis na Sraithe Sinsearaí 1
OSPS na Sraithe Sinsearaí 4
Líníocht Theicniúil na Sraithe Sinsearaí 3
Teicneolaíocht na Sraithe Sinsearaí 3

Boird Staidéir
Bord Staidéir Ealaíon agus Daonnachtaí 1
Bord Staidéir an Léinn Chlasaicigh 5
Bord Staidéir Teangacha 2
Bord Staidéir Matamaitice 2
Bord Staidéir Eolaíochta 2

LÍON IOMLÁN NA GCRUINNITHE IN 2006 104
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Tá na ráitis seo faoi réir iniúchta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Banc: Banc na hÉireann
Sr. Bhagóid, Íocht.
Bosca O.P. 3131
Baile Átha Cliath 2

Cuntasóirí: Crowleys DFK
16/17 Faiche an Choláiste
Baile Átha Cliath 2

Réamhrá: De réir m'oibleagáidí faoin gCód Cleachtais um Rialachas dearbhaím i dtaca
le bliain airgeadais 2006: 
• go bhfuil coiste iniúchóireachta inmheánaí i bhfeidhm
• gur géilleadh do na nósanna imeachta soláthair mar a leagtar amach iad sa Chód
• nár tharla aon diúscairt sócmhainní nó teacht ar shócmhainní ag tríú páirtithe
• nach raibh aon tograí um chaiteachais chaipitiúil ag an gCNCM
• gur géilleadh do bheartas an Rialtais maidir le pá na bPríomhfheidhmeannach 

agus gach fostaí de chuid na CNCM
• nár íocadh aon táillí stiúrthóra le comhaltaí na Comhairle
• gur chomhlíon an CNCM gach oibleagáid dá cuid faoi na dlíthe cánach. 

Ar son na Comhairle

__________________
An Dr. Tom Collins
Cathaoirleach

Dáta:  7 Meán Fómhair, 2007
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Tuarascáil Bhliantúil Brollach agus Réamhrá
2006 An eagraíocht

Cuspoiri Ardleibhéil
Comhar le hearnálacha eile den chóras oideachais
Aguisíní

CUNTAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2006

Nótaí 2006 2005
€ € 

Ioncam
Deontais na Roinne Oideachais agus Eolaíochta 1 & 1a 4,662,378 4,629,777
agus ioncam eile
Aistriú chuig an/(ón) gcuntas caipitil 6 13,922 (423)

4,676,300 4,629,354
Caiteachas
Costais Foirne 2 2,515,129 2,204,271
Riarachán 7 1,953,500 1,704,538

4,468,629 3,908,809

Barrachas don bhliain 207,671 720,545 

Barrachas Carntha amhail ar 31 Nollaig 2005 842,935 122,390
1,050,606 842,935

Ní raibh aon ghnóthachán nó caillteanas ag an gComhairle sna blianta airgeadais seachas iad siúd a
ndéileáltar leo sa chuntas ioncaim agus caiteachais.

Cuid de na Ráitis Airgeadais seo is ea nótaí 1 go 12.

Ar son na Comhairle

__________________ __________________
An Dr. Anne Looney An Dr. Tom Collins
Príomhfheidhmeannach  Cathaoirleach

Dáta:  7 Meán Fómhair, 2007
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CLÁR COMHARDAITHE AMHAIL AR AN 31Ú NOLLAIG 2006

Nótaí 2006 2005
€ € 

Sócmhainní Seasta 3 93,335 109,257

Sócmhainní Reatha
Airgead Tirim sa Bhanc 1,210,324 1,116,330
Féichiúnaithe 4 39,979 40,284

1,250,303 1,156,614
Dliteanais Reatha
Creidiúnaithe & Fabhruithe 5 199,697 313,679 

Glansócmhainní Reatha 1,050,606 842,935

Glansócmhainní 1,145,941 952,192 

Arna Mhaoiniú Ag:
Cuntas Caipitil 6 95,335 109,257 
Cuntas Ioncaim agus Caiteachais 1,050,606 842,935 

1,145,942 952,192

Ar son na Comhairle

__________________ __________________
An Dr. Anne Looney An Dr. Tom Collins
Príomhfheidhmeannach  Cathaoirleach

Dáta:  7 Meán Fómhair, 2007
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Tuarascáil Bhliantúil Brollach agus Réamhrá
2006 An eagraíocht

Cuspoiri Ardleibhéil
Comhar le hearnálacha eile den chóras oideachais
Aguisíní

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAISDON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2006

2006 2005
€ € 

1 Ioncam
Deontais na Roinne Oideachais agus Eolaíochta 4,574,288 4,531,777
San áireamh thuas tá deontas taighde de €106,000 ón Aonad Inscne agus Comhionannais, 
ROE, agus €68,288.12 ((€163,809 in 2005) i dtaca le foireann a athlonnaíodh ó Institiúid 
Teangeolaíochta Éireann (ITÉ). Áirítear ar fhigiúr 2005 deontas de €50,000 i leith costas 
Oifigeach Oideachais a cheapadh d'Eolaíocht na Sraithe Sinsearaí agus d'Oideachas do 
Pháistí faoi Choinneáil agus faoi Chúram Ardtacaíochta, deontas de €220,000 le haghaidh 
scaipeadh treoirlínte ar mhúinteoirí daltaí le míchumais ghinearálta foghlama, agus 
deontas ón Aonad Comhair Thuaidh Theas de €18,968 mar pháirtmhaoiniú de chomhdháil 
leis an gComhairle um Churaclam, Scrúduithe agus Measúnú, Tuaisceart Éireann. 

1a Ioncam eile 88,090 98,000
San áireamh thuas tá deontas de €48,000 (€48,000 i 2005) ó Fhoras na Gaeilge chun 
ceapadh Oifigigh Oideachais don Ghaeilge a mhaoiniú agus deontas de €20,000 
(€50,000 i 2005) ón Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí chun cumas 
áitiúil a fhorbairt chun tacú le hoideachas idirchultúrtha sna bunscoileanna, deontas de 
€15,000 ón Údarás Sláinte agus Sábháilteachta le haghaidh staidéir ar mhúineadh agus 
foghlaim sláinte agus sábháilteachta sa churaclam, deontas de €2,620 ó CIDREE 
(Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe) i dtaca
le staidéar ar ghuth a thabhairt do dhaltaí i bhforbairt agus athbhreithniú curaclaim agus 

deontas de €2,470 ón AEA Europe (Association of Educational Assessment – Europe) 
as eagrú a comhdhála bliantúla ag an gCNCM.

2 Costais foirne
Tá costais foirne na Comhairle comhdhéanta de
• Tuarastail agus pá 2,147,869 1,930,495 
• Taisteal agus cothabháil 260,733 216,407
• Fógraíocht earcaíochta 35,898 6,191 
• Forás foirne, costais sláinte agus sábháilteachta  70,629 51,178

2,515,129 2,204,271

Ar an meán, bhí 37 duine fostaithe ag an gComhairle le linn na tréimse (34 in 2005).
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2006

F&F Oifige Trealamh Trealamh Iomlán
Oifige TF

€ € € €

3 Sócmhainní Seasta
Costas
1 Eanáir 2006 58,938 73,623 139,515 272,076
Breiseanna 3,836 3,631 66,556 74,023
Amhail ar an 31 Nollaig 2006 62,774 77,254 206,071 346,099

Dímheas
Iarmhéid tosaigh 1 Eanáir 2006 19,235 37,647 105,937 162,819
Muirear don tréimhse 6,277 15,451 66,217 87,945
Amhail ar an 31 Nollaig 2006 25,512 53,098 172,154 250,764

Glanluach Leabhar
Ag 31 Nollaig 2006 37,262 24,156 33,917 95,335

Ag 31 Nollaig 2005 39,703 35,976 33,578 109,257 

4 Féichiúnaithe agus Réamhíocaíochtaí 2006 2005 
€ €

Réamhíocaíochtaí 39,979 40,284 
39,979 40,284

5 Creidiúnaithe agus Fabhruithe
Creidiúnaithe gnó 83,664 34,976
Creidiúnaithe eile 39,412 1,820
Fabhruithe 76,621 276,883

199,697 313,679



57

Tuarascáil Bhliantúil Brollach agus Réamhrá
2006 An eagraíocht

Cuspoiri Ardleibhéil
Comhar le hearnálacha eile den chóras oideachais
Aguisíní

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAISDON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2006 

2006 2006 2005 2005
€ € € €

6 Cuntas Caipitil
Iarmhéid ar 1 Eanáir 2006 109,257 108,834
Aistriú (chuig)/ón gcuntas ioncaim agus caiteachais
Cistí leithdháilte chun sócmhainní seasta a fháil 74,023 65,057
Amúchadh de réir dímheasa (87,945) (13,922) (64,634) 423

Iarmhéid ar 31 Nollaig 2006 95,335 109,257

7 Caiteachas 2006 2005 
€ €

Costais Riaracháin
Rátaí cíosa, slándáil agus stóráil 345,548 419,051
Trealamh oifige agus deisiú agus cothabháil 57,954 70,264
Teileafón, postas, stáiseanóireacht, srl. 142,995 145,925
Fruiliú seomraí agus lónadóireacht 70,878 70,385
Cuntasaíocht 13,461 18,352
Iniúchadh 19,992 4,500
Táillí bainc 394 171
Teicneolaíocht faisnéise 72,663 81,230
Fógraíocht ghinearálta 6,586 5,055
Leabhair thagartha, doiciméid agus síntiúis 14,209 19,684
Solas agus teas 13,359 9,017
Glantachán 40,066 38,234
Costais chomhdhála 13,959 14,012
Tionscadail speisialta lena n-áirítear forbairt treoirlínte do  scoileanna maidir 373,015           254,576
le hoideachas idirchultúrtha agus soláthar DVD eolais do thuismitheoirí
Foilseacháin 469,378 277,048
Táillí taighde 211.097 212,401
Dímheas 87,945 64,634

1,953,500 1,704,538
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAISDON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2006

8 Leasa comhaltaí na Comhairle
Ghlac an Chomhairle nósanna imeachta de réir treoirlínte arna n-eisiúint ag an Roinn Airgeadais i dtaca le nochtadh leas ag 
comhaltaí na Comhairle agus cloíodh leis na nósanna imeachta seo sa bhliain. Ní raibh aon idirbheart ann sa bhliain i dtaca 
le gníomhaíochtaí an Bhoird ina raibh aon leas tairbheach ag comhaltaí an Bhoird. 

9 Leas Oibriúcháin 
Tá comhaontú tionóntachta 25 bliain ag Oifig na nOibreacha Poiblí ó 13 Lúnasa, 1998 i ndáil le léas do lóistín oifige na 
CNCM ag 24 Cearnóg Muirfean. €235,300 an cíos bliantúil agus tá sé faoi réir athbhreithniú cíosa 5 bliana.

Tá comhaontú tionóntachta 4 bliain ag Oifig na nOibreacha Poiblí ó 31 Eanáir, 2002 i ndáil le léas do lóistín oifige na CNCM 
ag 24 Cearnóg Muirfean (The Mews). €68,210.33 an cíos bliantúil agus tá sé faoi réir athbhreithniú cíosa 5 bliana.

10 Ceangaltais Chaipitil
Ní raibh aon cheangaltais chaipitil amhail ar 31 Nollaig 2006.

11 Dliteanais Theagmhasacha
Ní raibh aon dhliteanas teagmhasach ann amhail ar 31 Nollaig 2006.

12 Faomhadh na Ráiteas Airgeadais
D’fhaomh an Chomhairle na ráitis airgeadais ag a cruinniú ar 7 Meán Fómhair, 2007.
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AN CHOMHAIRLE NÁISIÚNTA 
CURACLAIM AGUS MEASÚNACHTA
24 Cearnóg Muirfean,
Baile Átha Cliath 2, Éire.

Teileafóin: +353 1 661 7177
Faics: +353 1 661 7180
Ríomhphost: info@ncca.ie
Laithreán Gréasáin: www.ncca.ie D
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