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1. Réamhrá 

Tógann an Plean Straitéiseach seo ar ailíniú méadaithe na bhforbairtí curaclaim sna hearnálacha ar fad 

in obair na Comhairle go dtí seo agus tacaíonn sé le forbairt bhreise a dhéanamh ar chomhfhís i 

gcomhair foghlama agus forbartha ón mbreith go dtí an t-oideachas iar-bhunscoile. Tá an t-ailíniú sin 

tábhachtach sa chaoi a n-oibrímid chun comhairle ar chúrsaí curaclaim agus measúnachta a ullmhú, 

ach tá sé tábhachtach freisin sa chaoi a n-oibrímid le páirtithe leasmhara eile sa chóras oideachais.  

Tá go leor sraitheanna nuálaíochta, rannpháirtíochta, dúshláin agus foghlama ag baint lenár bhfís a 

bhaint amach, is é sin, Treoir a sholáthar d’fhorbairtí nuálacha san oideachas ar mhaithe le 

maireachtáil, foghlaim agus dul i mbun oibre i ndomhan atá ag athrú. Léirítear iad sin sna téamaí a 

sainaithníodh, atá fite fuaite leis na cúig sprioc agus na ceithre earnáil laistigh de shainchúram na 

Comhairle: an luathóige, an bhunscoil, an tsraith shóisearach agus an tsraith shinsearach. Déantar cur 

síos ar na téamaí mar théamaí trasghearrthacha toisc go léirítear iontu athrú ó smaointe ‘earnála’ go 

dtí smaointe níos ‘córasaí’ in obair na Comhairle, agus i bhforbairtí oideachais tríd is tríd. Astu féin, tá 

go leor gnéithe coiteanna idir na sé théama. Ní téamaí uileghabhálacha iad, ach tá tábhacht leo go 

háirithe ó thaobh chomhthéacs na ngníomhartha a leagtar amach le haghaidh gach sprice straitéisí. 

Cé go rabhthas an-aireach agus straitéis á forbairt atá idir chruthaitheach agus réalaíoch, ní mór go 

mbeadh aon straitéis a chomhaontaítear solúbtha agus go mbeifear in ann í a athrú thar imeacht ama. 

Dá bhrí sin is cáipéis bheo é an Plean Straitéiseach agus d’fhéadfadh sé athrú de réir mar a chuirtear 

forbairtí chun cinn, mar a thagann deiseanna nua nuálaíochta chun cinn nó mar a shocraítear 

tosaíochtaí nua do bheartas náisiúnta. Tá cur i bhfeidhm an Phlean bunaithe ar dhóthain acmhainní a 

bheith ar fáil, agus teastóidh acmhainní fairsinge ó réimsí nua suntasacha oibre ar nós na bhforbairtí 

sa bhunscoil agus sa tsraith shinsearach uaidh.  

Tá saineolas, obair dhíograiseach agus tiomantas fhoireann CNCM agus chomhaltaí ár mbord agus ár 

ngrúpaí forbartha ina gcuid lárnach dár straitéis a chur i bhfeidhm. Is mór agam an méid a chuir siad 

le hobair na Comhairle thar shaolré an phlean roimhe seo agus tá CNCM ag súil le hoibriú leo chun an 

plean seo a chur i bhfeidhm agus chun tabhairt faoi obair nuálach le haghaidh todhchaí spleodrach do 

gach foghlaimeoir inár scoileanna agus inár suíomhanna. 

Ceapadh an Chomhairle reatha go luath in 2019 tráth ar chuir sí tús lena cuid oibre agus beidh sí in 

oifig go dtí Nollaig 2021; leagtar amach sa phlean straitéiseach seo obair na Comhairle sa tréimhse sin. 

Déanfar monatóireacht ar dhul chun cinn leanúnach agus tabharfar tuairisc air trí nuashonruithe 
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ginearálta don Chomhairle, trí thuarascálacha bliantúla foilsithe agus trí ráiteas aschuir ar bhonn 

bliantúil. 

 

Brigid McManus, an Cathaoirleach 
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2. Comhthéacs 

An Eagraíocht 

Bunaíodh an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta i mí na Samhna 1987 mar chomharba 

ar an mBord Curaclaim agus Scrúduithe; athbhunaíodh é mar chomhlacht reachtúil i mí Iúil 2001.  

Is é an sainchúram atá ar an gComhairle reachtúil, mar atá leagtha amach san Acht Oideachais (1998), 

comhairle a thabhairt don Aire Oideachais agus Scileanna maidir le nithe 

  ...a bhaineann leis an gcuraclam don oideachas luath-óige, do bhunscoileanna 
agus d'iar-bhunscoileanna, agus leis na nósanna imeachta measúnachta a 
úsáidtear i scoileanna agus le scrúduithe in ábhair atá mar chuid den churaclam. 
(41.1 a, b) 

Tá an Chomhairle freagrach as an gcomhairle a thugann sí maidir le nithe a bhaineann le curaclam 

agus measúnacht a fhorbairt agus a chinneadh. Is struchtúr ionadaíoch í an Chomhairle, agus is é an 

tAire Oideachais agus Scileanna a chinneann ballraíocht na comhairle. Tá 25 comhalta ar an 

gComhairle, agus iad go léir ceaptha ar feadh téarma trí bliana. Déanann na baill ionadaíocht ar 

mhúinteoirí, bainisteoirí scoile, tuismitheoirí, leasanna gnó, ceardchumainn, agus ar leasanna 

oideachais eile. I measc na gcomhaltaí eile, tá ionadaithe ón Roinn Oideachais agus Scileanna, 

Coimisiún na Scrúduithe Stáit, ainmní de chuid an Aire Oideachais agus Scileanna agus an Aire Leanaí 

agus Gnóthaí Óige. Is é an tAire a cheapann an Cathaoirleach.  

Tá foireann fheidhmeannach lánaimseartha ag CNCM a bhíonn faoi cheannas 

Príomhfheidhmeannaigh. Déantar CNCM a mhaoiniú i bhfoirm deontais ón Roinn Oideachais agus 

Scileanna. Ceapadh an Chomhairle reatha go luath in 2019 tráth ar chuir sí tús lena cuid oibre agus 

beidh sí in oifig go dtí an 31 Nollaig 2021. Leagtar amach sa phlean straitéiseach seo an obair a bheidh 

ar siúl ag an gComhairle ar feadh an achair sin. 
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An Timpeallacht Sheachtrach agus Inmheánach 

Thug CNCM faoina cuid oibre thar thréimhse an phlean straitéisigh deiridh do 2015-2018 i 

dtimpeallacht shóisialta agus eacnamaíoch ina raibh Éire ag teacht as tréimhse déine. Leanadh leis an 

aidhm chéanna in obair CNCM, a páirtithe leasmhara agus a comhpháirtithe, is é sin, cuidiú le páistí 

agus daoine óga saol iomlán a bheith acu, ag cruthú acmhainneachta agus deiseanna fostaíochta dá 

saol sa todhchaí, agus sa phróiseas sin ag tacú le comhtháthú sóisialta agus ag cur iomaíochas 

domhanda na hÉireann chun cinn trí cháilíocht a córais oideachas. Anois, agus laethanta na mbeartas 

déine imithe go hiomlán in Éirinn, is é an dúshlán atá orainn leanúint le forbairtí sa churaclam agus sa 

mheasúnacht a threorú i mbealach éifeachtach chun dul i ngleic leis na dúshláin atá roimh shochaí 

agus geilleagar na hÉireann, agus siúd atá roimh theaghlaigh, daoine óga agus páistí go háirithe.  

Leagtar amach roinnt de na tosca timpeallachta, idir sheachtrach agus inmheánach, a mbeidh tionchar 

acu ar obair CNCM thar thréimhse a Plean Straitéisigh agus ina dhiaidh sna leathanach seo a leanas i 

bhfoirm ghrafach.  
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3. Pleanáil straitéiseach 2019–2021 

Fís 

Treoir a sholáthar d'fhorbairtí nuálacha san oideachas ar mhaithe le maireachtáil, foghlaim agus dul i 

mbun oibre i ndomhan atá ag athrú. 

Misean 

Is é seo a leanas Misean na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta: 

 comhairle a chur ar an Aire Oideachais agus Scileanna i dtaobh cúrsaí curaclaim agus measúnachta 

san oideachas luathóige anonn go dtí deireadh an dara leibhéal 

 dul i bpáirt le foghlaimeoirí, múinteoirí, cleachtóirí, tuismitheoirí agus grúpaí/daoine eile chun tacú 

le nuáil sna scoileanna agus i suíomhanna oideachais eile 

 taighde a dhéanamh, a úsáid agus a roinnt mar bhonn le comhairle agus plé ar chúrsaí oideachais. 

Spriocanna straitéiseacha 

Leagtar síos gníomhartha tábhachtacha i bPlean Straitéiseach 2019–2021 in obair na Comhairle i gcúig 

sprioc straitéiseacha: 

1. Curaclam agus Measúnacht  

Cineálacha cur chuige nuálacha a cheapadh i leith cúrsaí curaclaim agus measúnachta ar mhaithe 

le rannpháirtíocht, forchéimniú, cáilíocht, cuimsitheacht agus leanúnachas idir na hearnálacha ar 

fad agus idir aistrithe oideachais 

2. Rannpháirtíocht agus Comhoibriú 

Dul i mbun oibre le múinteoirí, le cleachtóirí agus le foghlaimeoirí agus lenár gcomhpháirtithe san 

oideachas chun an cumas chun athraithe a neartú, chun modhanna oibre a mhúnlú agus chun 

bonn eolais a chur faoi fhorbairt an churaclaim agus na measúnachta agus faoina feidhmiú 

3. 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 ngach suíomh oideachais 
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4. Cumarsáid  

Cumarsáid éifeachtach a dhéanamh ar obair agus gaiscí CNCM, agus iad a chur i láthair agus a 

roinnt i mbealach éifeachtach, cumas na Comhairle a fheabhsú le dul i ngleic le daoine eile chun 

athrú san oideachas a stiúradh agus a thacú 

5. Rialachas agus Cúrsaí Corparáideacha 

Struchtúir, próisis, scileanna agus inniúlachtaí rialachais agus eagraíochtúla na Comhairle a 

fhorbairt i mbealach éifeachtach chun fís na heagraíochta a bhaint amach 

 

Téamaí trasghearrthacha san obair a bhíonn i mbun ag 

CNCM 

Sainaithníodh roinnt téamaí in obair CNCM le cúpla bliain anuas, agus tá na téamaí sin fite fuaite sna 

cúig sprioc agus na ceithre earnáil laistigh de shainchúram na Comhairle – an luathóige, an bhunscoil, 

an tsraith shóisearach agus an tsraith shinsearach. Déantar cur síos ar na téamaí mar théamaí 

trasghearrthacha toisc go léirítear iontu athrú ó smaointe ‘earnála’ go dtí smaointe níos ‘córasaí’ in 

obair na Comhairle, agus i bhforbairtí oideachais tríd is tríd. Tógann an Plean Straitéiseach seo ar ailíniú 

méadaithe na bhforbairtí curaclaim sna hearnálacha ar fad in obair na Comhairle go dtí seo agus 

tacaíonn sé le forbairt bhreise a dhéanamh ar chomhfhís i gcomhair foghlama agus forbartha ón 

mbreith go dtí an t-oideachas iar-bhunscoile. Tá na sé théama thrasghearrthacha sin le sonrú i gclár 

oibre na Comhairle d’fhoghlaimeoirí ón mbreith suas go dtí deireadh an dara leibhéal: 

1. Díriú ar mheonta, inniúlachtaí agus scileanna nuair atáthar ag forbairt curaclam  

2. Guth na bhfoghlaimeoirí a bheith mar chuid den phróiseas chun curaclaim a fhorbairt 

3. Níos mó neamhspleáchais agus tacaíochta a thabhairt do mhúinteoirí agus cleachtóirí 

4. Béim ar thionchar an teagaisc ar an bhfoghlaim a dheimhniú mar chroílár an athraithe oideachais  

5. Curaclaim ina gcuimsítear GACH Foghlaimeoir a dhearadh agus a fhorbairt 

6. Aird a thabhairt ar cheisteanna a bhaineann le leanúnachas/dul chun cinn sna hearnálacha ar fad 

agus le tréimhsí aistrithe. 
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Tá go leor gnéithe coiteanna idir na sé théama seo. Tá siad mar bhonn eolais faoin mbéim a chuireann 

CNCM ar thaighde san oideachas, agus iad múnlaithe ag an mbéim sin freisin.  Ní téamaí 

uileghabhálacha iad, ach tá tábhacht leo go háirithe ó thaobh chomhthéacs na ngníomhartha a leagtar 

amach le haghaidh gach sprice straitéisí. 
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4. Na spriocanna straitéiseacha a bhaint amach 

1. Curaclam agus Measúnacht  

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

 

Éireoidh linn an sprioc seo a bhaint amach trí na torthaí seo a leanas atá beartaithe: 
Torthaí Tabharfaimid faoin méid seo a leanas chun é sin a 

bhaint amach 
Spriocdháta 
lena chur i gcrích  

1.1 Cuireann Aistear an bunús le haghaidh pleanáil agus 

forfheidhmiú curaclaim i suíomhanna luath-oideachais ar fáil 

agus is é atá mar bhonn eolais faoi na cuir chuige 

oideolaíochta i luathbhlianta na bunscolaíochta. Tá treoir 

Aistear don aoisghrúpa 0-3 bliana mar bhuntaca d’fhorbairtí 

le haghaidh an aoisghrúpa sin tríd an Tionscnamh Náisiúnta 

Aistear Síolta. 

tús a chur le hathbhreithniú ar an mbonn fianaise le 

haghaidh cúram agus oideachas luath-óige d’fhonn forbairtí 

a dhéanfar sa todhchaí ar chreat Aistear a threorú 

 

páirt a ghlacadh san obair phleanála, san fhorbairt, sa 

dearbhú cáilíochta le haghaidh ábhar forbartha gairmiúla 

agus acmhainní oiliúna don Tionscnamh Náisiúnta Aistear 

Síolta le béim ar leith ar STEM agus ar eispéiris ealaíon 

 

an Treoir i leith Cleachtais Aistear Síolta a chothabháil agus a 

fhorbairt  

 

2020 

 

 

 

2019 agus go leanúnach  

 

 

 

 

2019 agus go leanúnach 
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1.2 Tugtar isteach curaclaim nua le haghaidh teangacha (Béarla 

agus Gaeilge) agus matamaitice. 

tacú le cur i bhfeidhm churaclam teanga na bunscoile, i rang 

a trí go dtí rang a sé, trí ábhar tacaíochta agus samplaí 

d'fhoghlaim na bpáistí a fhorbairt, lena n-áirítear teangacha 

baile nach Béarla ná Gaeilge iad 

 

curaclam matamaitice na bunscoile a fhoilsiú agus tacú lena 

chur i bhfeidhm, i ranganna ó na naíonáin shóisearacha go 

dtí rang a sé, trí ábhar tacaíochta agus samplaí d'fhoghlaim 

na bpáistí a fhorbairt 

 

tacú leis an obair a dhéanann scoileanna ar STEM trí 

shamplaí d’eispéiris foghlama STEM a chur ar fáil 

 

tacú leis an obair a dhéanann scoileanna ar fhoghlaim 

chomhtháite ábhar agus teanga (FCÁT) na Gaeilge i 

scoileanna Béarla 

 

tacú leis an obair a dhéanann scoileanna ar theangacha baile 

 

2019 agus go leanúnach  

1.3 Aontaíodh ar fhorbhreathnú don churaclam bunscoile 

athfhorbartha agus tugann sé an bhunchloch do chlár leathan 

forbartha curaclaim. 

athbhreithniú ar churaclam na bunscoile a chur i gcrích 

 

 

 

2019 
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 dréacht-fhorbhreathnú ar an gcuraclam bunscoile 

athfhorbartha a fhoilsiú agus comhairliúchán a dhéanamh air 

 

leanúint ar aghaidh leis an obair ar Oideachas faoi Reiligiúin 

agus faoi Chreidimh agus Eitic, agus códáil agus torthaí na 

hoibre sin a úsáid san athbhreithniú a dhéanfar ar churaclam 

na bunscoile 

  

breith a dhéanamh ar theangacha iasachta a dhéanamh sna 

ranganna sinsearacha mar chuid den athbhreithniú ar 

churaclam na bunscoile 

 

amlíne a shocrú le haghaidh athfhorbairt churaclam na 

bunscoile agus leanúint ar aghaidh leis an obair forbartha 

  

 

 

2019 

 

 

 

2019 

 

 

2019 agus go leanúnach 

1.4 Táthar fós ag forbairt curaclaim nua agus á gcur i bhfeidhm 

don tsraith shóisearach mar chuid d’fhorbairtí na sraithe 

sóisearaí. Tá scoileanna iar-bhunscoile ag baint leas as an 

gCreat don tSraith Shóisearach mar bhunús do phleanáil agus 

cur i bhfeidhm a gclár don tsraith shóisearach.  

 

leanúint leis an athbhreithniú agus le forbairt shonraíochtaí 

curaclaim agus threoirlínte measúnaithe na sraithe sóisearaí 

le haghaidh fhorbairt leanúnach na ngearrchúrsaí, na gclár 

agus na n-ábhar, de réir mar is gá 

 

 

 

2019 agus go leanúnach 
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1.5 Tá athbhreithniú ar oideachas na sraithe sinsearaí agus plean 

cuimsitheach d’fhorbairt agus athchóiriú i gcláir oideachais, 

curaclam, measúnacht, tuairisciú agus teastasú faoi lán seoil. 

 

forbairt leanúnach a dhéanamh ar shonraíochtaí ábhar agus 

sonraíochtaí clár athbhreithnithe agus nua don 

Ardteistiméireacht m.sh. sonraíochtaí nua le haghaidh na 

nuatheangacha iasachta 

 

athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar an tsraith 

shinsearach 

 

tograí le haghaidh fhorbairt na sraithe sinsearaí a fhoilsiú 

agus comhairliúchán a dhéanamh orthu 

 

amlíne a aontú i ndiaidh an phróisis comhairliúcháin agus tús 

a chur leis an obair ar fhorbairt na sraithe sinsearaí  

 

2019 agus go leanúnach 

 

 

 

 

 

2019 

 

2019 

 

 

2020 

1.6 Táthar ag cur cuir chuige nua i leith na measúnachta agus na 

tuairiscithe i bhfeidhm agus táthar ag tacú le hacmhainn 

oideachasóirí forbairtí sna réimsí seo a chur i bhfeidhm i 

scoileanna agus i suíomhanna eile. 

 

leanúint le forbairt a dhéanamh ar acmhainn mheasúnachta 

agus tuairiscithe agus ábhar tacaíochta le haghaidh 

sonraíochtaí clár, ábhar agus gearrchúrsaí nua ag leibhéal na 

sraithe sóisearaí 

2019 

1.7 Tá samplaí a bhfuil a gcáilíocht dearbhaithe d’obair 

páistí/scoláirí ina léirítear na hionchais le haghaidh 

leanúint le forbairt a dhéanamh ar shamplaí d’obair scoláirí 

le haghaidh forbairt leanúnach clár, ábhar agus gearrchúrsaí 

2019 agus go leanúnach 
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foghlaimeoirí agus a chuireann le tuiscint chomhroinnte ar 

chaighdeáin ar fud an chórais oideachais le fáil i sonraíochtaí 

curaclaim agus measúnachta. 

  

 

1.8 Léirítear béim láidir ar an leanúnachas, tuiscint ar 

phríomhchéimeanna aistrithe, agus fócas ar ghnéithe 

choitianta, sna forbairtí curaclaim agus measúnachta ag 

leibhéil luathóige, bhunscoile agus iar-bhunscoile.  

  

leanúint ar aghaidh leis an bhforbairt, agus Aistear mar 

bhuntaca den fhorbairt sin, ar acmhainneacht aistrithe agus 

tuairiscithe trí ábhar tacaíochta agus samplaí den dea-

chleachtas san aistriú ón réamhscoil chuig an mbunscoil a 

chur ar fáil 

 

athbhreithniú trasearnála ar Oideachas Caidrimh agus 

Gnéasachta sa churaclam agus i scoileanna a chur i gcrích 

 

2019 agus go leanúnach 

 

 

 

 

2019 

1.9 Forbraíodh agus faomhadh samhail den athbhreithniú 

curaclaim atá timthriallach agus córasach ina chuimsítear 

gach earnáil agus a thógann ar an bpróiseas forbartha 

curaclaim reatha agus cuireadh tús lena chur i bhfeidhm. 

 

páipéar ina leagtar amach samhail den athbhreithniú 

curaclaim agus den fhorbairt in Éirinn atá timthriallach agus 

córasach, agus ina sonraítear an caidreamh atá idir an 

tsamhail sin agus cur i bhfeidhm athraithe oideachais, a 

fhoilsiú agus comhairliúchán a dhéanamh air 

 

tús a chur le torthaí an phróisis a chur i bhfeidhm 

 

2019 

 

 

 

 

2020 

 

2019 agus go leanúnach 
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athbhreithniú a dhéanamh ar shonraíochtaí agus cláir 

foghlama na sraithe sóisearaí (T1 agus T2), agus ar ábhair 

nua/athbhreithnithe na Ardteistiméireachta i ndiaidh iad a 

chur i bhfeidhm i scoileanna le haghaidh dhá ghrúpa scoláirí  
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2. Rannpháirtíocht agus comhoibriú  

Dul i mbun oibre le múinteoirí, le cleachtóirí agus le foghlaimeoirí agus lenár gcomhpháirtithe san oideachas chun an cumas 

chun athraithe a neartú, chun modhanna oibre a mhúnlú agus chun bonn eolais a chur faoi fhorbairt an churaclaim agus 

na measúnachta agus faoina feidhmiú 

 
 

Éireoidh linn an sprioc seo a bhaint amach trí na torthaí seo a leanas atá beartaithe: 
Torthaí Tabharfaimid faoin méid seo a leanas chun é sin a 

bhaint amach 
Spriocdháta 
lena chur i gcrích 

2.1 Tá CNCM ag oibriú le cleachtóirí, grúpaí agus líonraí ar 

smaointe, ábhar agus tionscnaimh chun tacú lena n-

acmhainneacht féin agus le hacmhainneacht scoileanna agus 

suíomhanna eile i bhforbairt curaclaim, i gcleachtas 

measúnachta agus le hathruithe oideachais níos leithne.  

teacht le chéile agus oibriú le líonra de shuíomhanna luath-

óige chun samplaí den chleachtas ardchaighdeáin le páistí 

san aoisghrúpa 0-3 bliana a fhorbairt agus a fhoilsiú 

 

oibriú le scoileanna, trí Fhóram Scoileanna, chun 

príomhghnéithe den churaclam bunscoile athfhorbartha a 

thriail ar bhonn píolótach  

 

teacht le chéile agus oibriú le Líonra Mhatamaitic na 

Bunscoile chun cur le forbairt Churaclam Matamaitice na 

2019 agus go leanúnach 

 

 

 

 

 

 

2019 
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Bunscoile agus chun samplaí d’fhoghlaim agus forbairt na 

bpáistí sa mhatamaitic a bhailiú agus a fhoilsiú 

 

leanúint a bheith ag oibriú le Líonra Scoileanna chun cuir 

chuige i leith an códú a leabú sa churaclam bunscoile 

athfhorbartha a fhiosrú  

 

leanúint ar aghaidh ag tacú le cur i bhfeidhm agus fíorú 

iomlán fhorbairtí na sraithe sóisearaí de réir mar a chuirtear i 

bhfeidhm iad agus a dhéantar iad a leabú i scoileanna 

 

oibriú go díreach le líonra scoileanna ar chomhairliúchán 

agus forbairt na dtograí le haghaidh fhorbairt na sraithe 

sinsearaí 

 

oibriú le múinteoirí agus le scoileanna chun ullmhú do chur i 

bhfeidhm na n-ábhar Ardteistiméireachta nua agus 

athbhreithnithe, amhail Ríomheolaíocht agus 

Corpoideachas, agus an cur i bhfeidhm sin a éascú 

 

 

 

 

 

 

 

2019 agus go leanúnach 

 

 

 

2019 

 

 

 

2019 agus go leanúnach 
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2.2 Tá CNCM ag tacú leis an obair a dhéanann comhpháirtithe 

agus líonraí oideachais ar fhorbairt curaclaim agus 

measúnachta agus ag tacú le teagasc agus foghlaim. 

 

tacú le forbairt agus gníomhaíochtaí na líonraí 

comhpháirtíochta a bhunaigh eagraíochtaí eile le bheith mar 

bhonn eolais faoi fhorbairtí curaclaim agus measúnachta san 

oideachas luath-óige, bunscoile agus iar-bhunscoile. 

 

oibriú go díreach le comhpháirtithe oideachais chun tacú le 

cur i bhfeidhm agus fíorú iomlán fhorbairtí na sraithe 

sóisearaí de réir mar a chuirtear i bhfeidhm iad agus a 

dhéantar iad a leabú i scoileanna 

 

2019 agus go leanúnach 

  

2.3 Tá guth agus taithí na bhfoghlaimeoirí mar chuid den phlé 

agus den chomhairliúchán a dhéantar ar fhorbairtí sa 

churaclam agus sa mheasúnacht. 

 

leanúint ag forbairt ábhar agus samhlacha chun tacú le guth 

an fhoghlaimeora a chuimsiú i bhforbairt curaclaim agus 

measúnachta i ngach earnáil 

 

rannpháirtíocht foghlaimeoirí a chuimsiú i bpróisis forbartha 

curaclaim agus measúnachta de chuid CNCM, lena n-áirítear 

foghlaimeoirí imeallaithe agus iad siúd atá lasmuigh den 

chóras oideachais foirmiúil 

 

corpas ar líne a fhorbairt agus a chur ar fáil air, ar a bhfuil 

acmhainní agus samhlacha a bhaineann le guth na 

2019 agus go leanúnach 
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bhfoghlaimeoirí a ghabháil i bhforbairt curaclaim agus i 

bhforbairt scoile  

 

2.4 Tá an teagmháil agus na caidrimh chomhoibríocha atá ag 

CNCM le raon eagraíochtaí agus ranna rialtais ag cur feabhas 

ar thuiscint agus caighdeán na bhforbairtí curaclaim agus 

measúnachta agus an tsamhail, nó an cur chuige a ghlactar, 

chun iad a chur i bhfeidhm. 

 

comhoibriú le gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí a bhfuil 

nasc acu le gnéithe nó réimsí sonracha d’obair CNCM agus le 

réimsí comhleasa eile 

 

comhoibriú leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, an 

Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus le gach roinn rialtais 

eile atá nasctha le gnéithe nó réimsí sonracha d’obair CNCM 

 

comhoibriú le hinstitiúidí oideachas tosaigh múinteoirí, 

foirne tacaíochta agus le heagraíochtaí eile chun forbairtí 

curaclaim agus measúnachta a ailíniú le forbairt ghairmiúil 

na múinteoirí  

 

comhoibriú leis an gComhairle Mhúinteoireachta ar 

fhorbairtí curaclaim a ailíniú le forbairt critéar ábhair don 

teagasc 

 

2019 agus go leanúnach 
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leanúint ar aghaidh leis an ngníomhaíocht ar an aistriú ón 

oideachas dara leibhéal chuig an t-ardoideachas tríd an 

nGrúpa maidir le hAthchóiriú a dhéanamh ar Aistriú 

 

2.5 Thacaigh comhoibriú straitéiseach idir CNCM agus 

gníomhaireachtaí forbartha curaclaim agus measúnachta 

eile le forbairtí curaclaim agus measúnachta i dTuaisceart 

Éireann, i bPoblacht na hÉireann agus san Eoraip. 

 

comhoibriú leis an gníomhaireacht forbartha curaclaim agus 

measúnachta i dTuaisceart Éireann ar réimsí comhleasa 

 

teagmháil a dhéanamh agus comhoibriú le gníomhaireachtaí 

forbartha curaclaim agus measúnachta agus 

gníomhaireachtaí forbartha eile san Eoraip agus go 

hidirnáisiúnta ar ábhair chomhleasa 

 

teagmháil a dhéanamh agus comhoibriú le líonraí 

idirnáisiúnta amhail Cuibhreannas na nInstitiúidí um 

Fhorbairt agus Taighde san Oideachas san Eoraip (CIDREE) 

agus Comhar Imeall an Aigéin Atlantaigh ar réimsí comhleasa 

 

2019 agus go leanúnach 
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3. 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 ngach suíomh oideachais 

 

 
Éireoidh linn an sprioc seo a bhaint amach trí na torthaí seo a leanas atá beartaithe: 
Torthaí 
 

Tabharfaimid faoin méid seo a leanas chun é sin a 
bhaint amach 

Spriocdháta lena chur i 
gcrích  

3.1 Tá fianaise agus taighde mar bhonn eolais faoi fhorbairtí 

curaclaim agus measúnachta. 

straitéis taighde CNCM a ullmhú, a fhaomhadh agus 

athbhreithniú a dhéanamh uirthi ar bhonn rialta 

  

torthaí staidéir fhadaimseartha na bunscolaíochta a úsáid mar 

bhuntaca leis an athbhreithniú ar churaclam na bunscoile 

agus leis an obair uile a dhéantar i leibhéal na luath-óige agus 

leibhéal na bunscoile  

 

doiciméid eolais agus tuairiscí comhairliúcháin a bhaineann le 

forbairt sonraíochtaí clár, ábhar agus gearrchúrsaí sa tsraith 

shóisearach agus shinsearach a fhoilsiú 

 

2019 

 

 

2019 agus go leanúnach  

 

 

 

Go leanúnach 

 

 

 

Go leanúnach  
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taighde a bhunú, a choimisiúnú agus a úsáid, de réir mar is gá, 

chun bonn eolais a chur faoi fhorbairt cleachtais le páistí ó 

bhreith go trí bliana d’aois   

 

taighde a bhunú, a choimisiúnú agus a úsáid, de réir mar is gá, 

chun bonn eolais a chur faoi agus athfhorbairt churaclam na 

bunscoile, forbairtí na sraithe sóisearaí agus athbhreithniú 

agus athfhorbairt na sraithe sinsearaí agus chun feidhmiú mar 

bhonn agus taca acu 

 

taighde a bhunú agus a choimisiúnú le bheith mar bhonn 

eolais faoin bpróiseas forbartha curaclaim agus measúnachta 

a dtugann CNCM faoi m.sh. an bhéim a chuirtear ar Thorthaí 

Foghlama agus ar mheasúnú na bpríomhscileanna  

 

Go leanúnach 

 

 

 

 

Go leanúnach 

 

 

 

3.2 Cuireann rannpháirteachas agus rannpháirtíocht i líonraí 

taighde bonn eolais faoi fhorbairtí curaclaim agus 

measúnachta. 

 

oibriú leis an nGrúpa um Thaighde Beo (an Chomhairle 

Mhúinteoireachta, an Lárionad do Sheirbhísí Éifeachtacha 

agus CNCM) chun Malartú Saineolais Taighde na Múinteoirí a 

fhorbairt, ag tacú le múinteoirí agus gairmithe eile chun dul i 

ngleic le taighde/taighdeoirí chun bonn eolais a chur faoin 

gcleachtas agus chun acmhainn chórasach a thógáil 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

2019 agus go leanúnach 
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comhoibriú leis an gComhar Taighde don Oideachas Luath-

Óige (RECEC) agus le heagraíochtaí/líonraí eile chun an méid a 

chuireann taighde luath-óige le forbairtí oideachas luath-óige 

agus bunscoile a fhiosrú 

 

comhdháil idirnáisiúnta a reáchtáil ina dtarraingítear aird ar 

an méid a chuireann CNCM leis an mbonn eolais taighde sa 

chóras oideachais in Éirinn 

 

 

 

 

 

2020 

3.3 Tá torthaí taighde ar fáil, inrochtana agus scaipthe ar 

dhaoine a bhfuil suim acu san oideachas, i gceapadh 

beartais agus sa mheastóireacht.   

 

a chinntiú go bhfuil fáil ag boird, grúpaí forbartha, 

eagraíochtaí agus líonraí comhpháirtíochta ar fhianaise ó 

thaighde agus ó gach suíomh oideachais 

 

torthaí taighde a fhoilsiú i bhformáidí inrochtana go héasca, 

lena n-áirítear tuarascálacha iomlána, achoimrí feidhmeacha, 

cuir i láthair, podchraoltaí agus agallaimh  

 

2019 agus go leanúnach 

 

 

 

2019 agus go leanúnach 

3.4 Scaiptear torthaí taighde agus eolas nua agus déanann 

foireann CNCM iad a cheistiú mar chuid lárnach den obair 

a dhéanann siad. 

 

deiseanna rialta a chur ar fáil d’fhoireann CNCM chun taighde 

reatha i ngach réimse ábhartha a phlé 

 

2019 agus go leanúnach  

 

 

2019 agus go leanúnach 
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cuireadh a thabhairt do thaighdeoirí agus do shaineolaithe 

seachtracha chun cur i láthair agus plé a dhéanamh ar réimsí 

taighde agus saineolais ábhartha le foireann CNCM 

deiseanna a chur ar fáil don fhoireann chun páipéir 

chomhdhála agus torthaí ón taighde agus ón obair le gach 

suíomh oideachais a scríobh agus a chur i láthair 

 

 

 

2019 agus go leanúnach 
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4. Cumarsáid 

Cumarsáid éifeachtach a dhéanamh ar obair agus gaiscí CNCM, agus iad a chur i láthair agus a roinnt i mbealach 
éifeachtach, cumas na Comhairle a fheabhsú le dul i ngleic le daoine eile chun athrú san oideachas a stiúradh agus a thacú  

 

 
Éireoidh linn an sprioc seo a bhaint amach trí na torthaí seo a leanas atá beartaithe: 
Torthaí 
 

Tabharfaimid faoin méid seo a leanas chun é 
sin a bhaint amach 

Spriocdháta 
lena chur i gcrích  

4.1 Scaiptear príomhtheachtaireachtaí ar athruithe oideachais go 

hinmheánach agus go seachtrach ag úsáid straitéis agus próiseas 

meán atá éifeachtach. Bíonn freagairtí agus ionchur CNCM 

eolasach agus tráthúil. Cuimsíodh feasacht chumarsáide i ngach 

réimse d’obair CNCM.  

straitéis meán agus cumarsáide CNCM a ullmhú, a 

fhaomhadh agus athbhreithniú a dhéanamh uirthi ar 

bhonn rialta 

 

leas a bhaint as raon meán le cinntiú go ndéantar 

cumarsáid éifeachtach ar phríomhtheachtaireachtaí 

le scoileanna agus leis an bpobal i gcoitinne 

 

leanúint ar aghaidh ag forbairt úsáid na meán 

sóisialta chun príomhtheachtaireachtaí faoin obair a 

dhéanann CNCM a roinnt agus chun teagmháil a 

dhéanamh le múinteoirí, cleachtóirí, foghlaimeoirí 

agus daoine eile 

 

2019 agus go leanúnach 
 
 
 
2019 agus go leanúnach  
 
 
 
 
2019 agus go leanúnach 
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4.2 Tá suíomhanna gréasáin CNCM nuashonraithe agus déantar iad a 

choinneáil de réir riachtanais an chórais, aiseolais ó chustaiméirí, 

staitisticí maidir le húsáid ghréasáin, agus forbairtí sna meáin ar 

líne agus sna meáin shóisialta. 

 

leanúint ar aghaidh ag forbairt agus ag coinneáil 

suíomhanna gréasáin corparáideacha CNCM agus 

suíomhanna gréasáin eile de chuid CNCM, agus 

anailís/meastóireacht a dhéanamh ar an leas a 

bhaintear astu 

 

físeán agus ábhar podchraolta a fhorbairt don 

suíomh gréasáin ina léirítear ról, obair, próisis 

forbartha curaclaim agus struchtúir CNCM 

 

leanúint ar aghaidh ag forbairt curriculumonline.ie 

agus na samplaí d’fhoghlaim, de theagasc agus 

d’obair páistí/scoláirí atá le fáil air a athbhreithniú 

agus a athnuachan ar bhonn leanúnach   

 

forbairt bhreise a dhéanamh ar na huirlisí 

leictreonacha pleanála, do mhúinteoirí agus lucht 

bainistíochta scoileanna, a thacaíonn leis na gnéithe 

d’athruithe curaclaim atá ar siúl faoi láthair 

 

2019 agus go leanúnach 

 

 

2019/2020 

 

 

 

2019 agus go leanúnach 

 

 

 

 

Go leanúnach 

4.3 Roinntear an obair a dhéanann CNCM ar churaclam, measúnacht 

agus cleachtas i scoileanna le lucht léitheoireachta náisiúnta agus 

a chinntiú go bhfuil suntasacht CNCM le feiceáil ag 

imeachtaí ábhartha náisiúnta agus idirnáisiúnta agus 

Go leanúnach 
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idirnáisiúnta agus tá aiseolas mar bhonn eolais faoi fhorbairtí 

leanúnacha. 

 

obair CNCM a chur i láthair go straitéiseach ag 

comhdhálacha, seimineáir agus i bhfoilseacháin 
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5. Rialachas agus seirbhísí corparáideacha 

Struchtúir, próisis, scileanna agus inniúlachtaí rialachais agus eagraíochtúla na Comhairle a fhorbairt i mbealach 
éifeachtach chun fís na heagraíochta a bhaint amach 

 

 
Éireoidh linn an sprioc seo a bhaint amach trí na torthaí seo a leanas atá beartaithe: 
Torthaí Tabharfaimid faoin méid seo a leanas chun é 

sin a bhaint amach 
Spriocdháta 
lena chur i gcrích  

5.1 Tacaíonn struchtúir agus próisis na heagraíochta le forbairt 

curaclaim agus measúnachta atá nuálach agus le cleachtais oibre 

chomhoibríocha. 

torthaí an athbhreithnithe inmheánaigh ar 

struchtúir agus próisis forbartha curaclaim agus 

measúnachta CNCM, in 2018, a chur i bhfeidhm 

 

athbhreithniú seachtrach a choimisiúnú ar CNCM 

agus ar éifeacht CNCM 

 

tabhairt faoi fhéinmheasúnú ar an gComhairle agus 

ar a fochoistí ar bhonn bliantúil 

 

comhoibriú a thógáil i measc foirne agus struchtúir 

eile chun leanúnachas agus sreabhadh oibre sna 

hearnálacha ar fad a fheabhsú  

 

2019/2020 

 

 

 

2020 

 

 

2019 agus go leanúnach 

 

 

2019 agus go leanúnach 
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cuir chuige agus meáin a fhorbairt chun cumarsáid 

inmheánach idir foireann, páirtithe leasmhara, 

struchtúir agus coistí CNCM a leathnú  

 

2019 agus go leanúnach 

5.2 Tá an t-eolas agus na hinniúlachtaí forbartha ag foireann CNCM a 

theastaíonn chun comhairle nuálacha curaclaim agus measúnachta 

a fhorbairt agus tacú lena tabhairt isteach i scoileanna agus i 

suíomhanna eile. 

leanúint ar aghaidh ag soláthar forbairt ghairmiúil a 

bhaineann leis an hinniúlachtaí a sainaithníodh sa 

Chóras Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta 

 

an fhoireann a spreagadh agus tacú leo a n-eolas 

agus a n-inniúlachtaí a fhorbairt trí staidéar 

ardoideachais, taighde agus cineálacha forbartha 

gairmiúla eile 

 

2019 agus go leanúnach 

5.3 Tá cultúr feidhmíochta, ina ndírítear ar luachanna dearfacha, 

comhoibriú, tacaíocht, cumhachtú agus folláine na foirne, le fáil ar 

fud na heagraíochta. 

leanúint ar aghaidh le cur i bhfeidhm an Chórais 

Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta 

 

straitéis maidir le hacmhainní daonna agus plean 

oibrithe a ullmhú, a fhaomhadh agus athbhreithniú 

a dhéanamh uirthi ar bhonn rialta 

  

2019 agus go leanúnach 

 



35 
 

5.4 Tá córas láidir bainistíochta airgeadais i bhfeidhm. meantóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar 

na córais agus na nósanna imeachta bainistíochta 

airgeadais a cuireadh i bhfeidhm ó 2017 

 

caighdeáin chuntasaíochta ábhartha a choinneáil ar 

aon líne le treoirlínte an rialtais 

 

na doiciméid riachtanacha a sholáthar le haghaidh 

iniúchadh inmheánach agus seachtrach 

2019 

 

 

2019 agus go leanúnach 

 

 

2019 agus go leanúnach 

 

 

5.5 Táthar ag cloí go hiomlán le ceangail rialachais na gcomhlachtaí 

stáit, agus leis an gcód cleachtais le haghaidh comhlachtaí stáit.  

a chinntiú go gcomhlíontar na ceanglais a 

bhaineann leis an dea-rialachas go ginearálta, leis 

an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú, 

2016, agus leis na Rialacháin Ghinearálta maidir le 

Cosaint Sonraí (GDPR), 2018 

 

tacú leis an obair a dhéanann an Coiste 

Iniúchóireachta agus Riosca agus an Coiste Rialaithe 

de chuid CNCM, agus cláir oibre don iniúchadh 

inmheánach agus d’fhorbairtí sa rialú a fhorbairt 

agus a chur i bhfeidhm 

 

2019 agus go leanúnach 

 



36 
 

ceanglais tuairiscithe uile na Roinne Oideachais 

agus Scileanna agus na Roinne Caiteachais Phoiblí 

agus Athchóirithe a chomhlíonadh 

 

cloí le treoirlínte maidir le soláthar poiblí 

 

an clár rioscaí a chothabháil agus a nuashonrú   

 

5.6 Déantar caighdeáin seirbhíse do chustaiméirí a fhorbairt agus a 

fheabhsú. 

déantar athbhreithniú agus nuashonrú ar an gcairt 

seirbhíse do chustaiméirí agus déantar soláthar 

seirbhísí a fheabhsú de réir mar is gá  

 

2019 agus go leanúnach 

5.7 Chomhlíon an CNCM gach comhaontú agus plean forbartha 

ábhartha de chuid na hearnála poiblí. 

bearta a chur i bhfeidhm chun ceanglais an phlean 

um athchóiriú na seirbhíse poiblí agus phlean 

athnuachana na státseirbhíse a chomhlíonadh 

2019 agus go leanúnach 
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5. Monatóireacht agus tuairisciú 

Leagtar amach sa phlean straitéiseach seo na spriocanna straitéiseacha, na torthaí agus na spriocanna 

a threoróidh obair CNCM thar thréimhse na Comhairle idir 2019 agus 2021. I dtéarmaí ginearálta, 

déanfar an straitéis a mheas ag breathnú ar an méid a chuireann sí le fís agus misean na heagraíochta. 

Mar shampla, ar an gcaoi a dtéitear i ngleic, a n-úsáidtear agus a bhforfheidhmítear comhairle CNCM 

ar fhorbairtí curaclaim agus measúnachta le linn thréimhse na straitéise. Déanfar monatóireacht ar 

dhul chun cinn leanúnach gnéithe níos sonraí den Phlean Straitéiseach agus tabharfar tuairisc air trí 

nuashonruithe ginearálta don Chomhairle, trí thuarascálacha bliantúla foilsithe. 

Tá ullmhú agus cur i bhfeidhm Plean Oibre bhliantúil agus cur i bhfeidhm an Chórais Bainistíochta agus 

Forbartha Feidhmíochta lárnach chun dul chun cinn a threorú agus monatóireacht a dhéanamh air ar 

leibhéal na heagraíochta agus an duine aonair. 

Cuirfear tuarascálacha dul chun cinn agus cur i láthair maidir le réimsí éagsúla den obair faoi bhráid na 

Comhairle i rith thréimhse na straitéise. Foilseofar Tuarascáil Bhliantúil gach bliain ina mbeidh sonraí 

maidir leis an dul chun cinn a rinneadh ar chur i bhfeidhm na straitéise. 

Soláthrófar creat maidir le tuairisciú don Roinn le Comhaontú Seachadta Feidhmíochta bliantúil leis 

an Roinn Oideachais agus Scileanna agus cruinnithe Rialachais rialta leis an Aonad Beartais Curaclaim 

agus Measúnachta, agus feabhsóidh siad sin an tsoiléireacht maidir le róil agus freagrachtaí freisin. 

Déanann Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste iniúchtaí ar fháltais agus ar chaiteachas agus ar 

nósanna imeachta agus ar chleachtais. Foilsítear torthaí na n-iniúchtaí sin i dTuarascáil Bhliantúil an 

Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste. 

 

 


