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Réamhrá 

Eascraíonn Straitéis Taighde na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) as Plean 

Straitéiseach na heagraíochta le haghaidh 2019–2021. Ar cheann de na trí ghné atá ag Misean CNCM 

tá ‘taighde a dhéanamh, a úsáid agus a roinnt mar bhonn le comhairle agus plé ar chúrsaí oideachais’  

(CNCM, 2019, 11). Luaitear sa Sprioc Straitéiseach a bhaineann leis an ngné sin de mhisean na 

heagraíochta go ndéanfaidh CNCM ‘… 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 i ngach suíomh 

oideachais’ (CNCM, 2019, 8), .i. i suíomhanna luathbhlianta, i mbunscoileanna agus in iar-

bhunscoileanna. Anuas ar an Sprioc Straitéiseach maidir le hEolas agus Taighde, cabhróidh an Straitéis 

Taighde leis an Sprioc Straitéiseach ar Chumarsáid a bhaint amach (‘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’ [CNCM, 2019, 9]) tríd an gcaoi a dtugann CNCM faoina cúram taighde, agus an chaoi a 

gcomhlíonann sí é, a chur in iúl do pháirtithe leasmhara agus don phobal i gcoitinne. Is fiú a thabhairt 

faoi deara freisin go gcabhraíonn straitéisí den chineál seo le forbairt leanúnach ar ‘ ...struchtúir, 

próisis, scileanna agus inniúlachtaí rialachais agus eagraíochtúla... ’ (CNCM, 2019, 9). 

Sa straitéis taighde seo, cuirtear i láthair an Fhís, na Prionsabail agus na Spriocanna a stiúrann 

gníomhaíocht taighde CNCM agus tugtar breac-chuntas inti ar chomhthéacs agus raon na 

gníomhaíochta sin. Déanfar í a athbhreithniú i ndiaidh gach timthrialla de Phlean Straitéiseach na 

heagraíochta.  

Fís 

Cultúr bunaithe ar fhianaise le haghaidh nuálaíocht agus forbairt curaclaim agus measúnaithe ar fud 

chontanam an oideachais in Éirinn, ina gcuimsítear oideachas luathbhlianta, bunscoile agus iar -

bhunscoile.  

 

Prionsabail 

Tá an straitéis taighde seo bunaithe ar na prionsabail seo a leanas: 
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▪ Ionracas 

Bunaíonn CNCM forbairt a curaclaim agus a measúnaithe ar fhianaise taighde atá críochnúil agus 

fónta.  

▪ Ionchuimsitheacht 

Bíonn rannpháirtíocht ghníomhach idir taighde CNCM agus na páirtithe leasmhara 

ilghnéitheacha sa chóras oideachais, páistí, daoine óga, tuismitheoirí agus múinteoirí san 

áireamh, i mbealaí barántúla, comhoibríocha agus fiúntacha.  

▪ Tionchar 

Déanann taighde CNCM plé náisiúnta agus idirnáisiúnta ar cheisteanna criticiúla san oideachas a 

spreagadh le comhráite cómhalartacha, agus cuireann sí bonn eolais faoin bplé sin.  

▪ Éifeacht 

Déantar taighde CNCM a thabhairt isteach i gcomhthéacsanna foghlama agus teagaisc t rí 

chomhpháirtíocht le páirtithe leasmhara. 

▪ Inrochtaineacht 

Cuireann CNCM taighde ar fáil go hoscailte agus ar bhealach inrochtana agus cuireann sí fianaise 

taighde in iúl ar bhealaí éagsúla.    

Spriocanna 

▪ Na prionsabail taighde a leabú i ngníomhaíocht taighde CNCM. 

▪ Infheictheacht na bpróiseas modheolaíochta atá mar bhonn taca ag aschuir taighde CNCM a 

fheabhsú. 

▪ Cumas CNCM tabhairt faoi ghníomhaíocht taighde, agus an ghníomhaíocht sin a mheas agus a 

bhainistiú, a fheabhsú. 

▪ An tuiscint ar thionchar agus ar éifeacht thaighde CNCM i gcomhthéacsanna náisiúnta agus 

idirnáisiúnta a fheabhsú.   

▪ Oibriú ar son cumas méadaithe taighde laistigh de chóras oideachais na hÉireann agus tacú leis.  
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Próifíl taighde na heagraíochta 

I gcomhréir le Ráiteas misin CNCM ar thaighde (CNCM, 2019, 11), bíonn forbairt agus comhairle ar 

chúrsaí curaclaim bunaithe ar thaighde. Go ginearálta, déanann CNCM taighde ar ghnéithe nó réimsí 

ar leith a bhaineann le forbairt curaclaim ar fud an oideachais luathbhlianta, bunscoile agus iar -

bhunscoile. Go ginearálta, féadfar cur síos ar aschur taighde CNCM mar aschur a ghintear go 

hinmheánach nó go seachtrach. Tugann feidhmeannas CNCM faoi thaighde inmheánach, ach tugann 

institiúidí agus pearsanra acadúil, nó eagraíochtaí taighde, faoi aschur seachtrach taighde thar ceann 

CNCM. Cibé foinse atá ag an aschur, úsáideann CNCM an taighde chun bonn eolais a chur faoina 

phróisis athbhreithnithe curaclaim, forbartha beartais agus comhairle, agus chun tacú leo.  

Taighde inmheánach 

Tugann Feidhmeannas CNCM faoi thaighde ar roinnt cúiseanna agus i gcomhthéacsanna éagsúla. 

Foilsítear cáipéisí eolais, léirbhreithniú deisce ar litríocht go ginearálta, a bhaineann le réimsí sonracha 

oibre ina n-iompaítear litríocht taighde ina príomhtheachtaireachtaí do struchtúir inmheánacha. 

Bailíonn foireann CNCM sonraí freisin trí obair allamuigh a bhaineann le, mar shampla, comhairliúchán 

le páirtithe leasmhara agus léirbhreithniú ar réimsí sonracha soláthair curaclaim. Bíonn taighde 

cainníochtúil agus cáilíochtúil, agus raon leathan modhanna, i gceist leis na comhairliúcháin agus an 

léirbhreithniú sin, agus is minic a dhéantar iad i gcomhar le comhpháirtithe oideachais. Anois níos mó 

ná riamh, bíonn CNCM ag iarraidh dearcthaí páistí a chur san áireamh ina cuid obair chomhairliúcháin 

ar fad, agus go deimhin i ngach aschur taighde, agus baineann riachtanais ar leith leis sin ó thaobh na 

heitice agus modheolaíochtaí oiriúnacha taighde de.  

Taighde a choimisiúnaítear 

Coimisiúnaíonn CNCM réimse suntasach taighde, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. In go leor 

cásanna, baineann na coimisiúin sin le léirbhreithniú ar an litríocht, a chuimsíonn an teoiric reatha, 

torthaí taighde agus coincheapadh dea-chleachtais. Coimisiúnaíonn CNCM iniúchtaí ar an soláthar 

idirnáisiúnta i réimsí ar leith agus staidéir chomparáideacha a lonnaíonn Éire sa chomhthéacs 

idirnáisiúnta freisin. Sna cineálacha taighde sin, tá breithnithe modheolaíochta ar leith ann a 

bhaineann le cinntiú go bhfuil siad bailí agus iontaofa. Ina theannta sin, coimisiúnaíonn CNCM acadóirí 

agus cleachtóirí chun tacú le feidhmeannas CNCM obair allamuigh a dhéanamh (m.sh. fócasghrúpaí). 
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Tá mórthionscadail taighde fadama coimisiúnaithe ag CNCM freisin, trí phróisis tairisceana, a chuir le 

forbairt cumais i bpobal taighde na hÉireann.  Faoi láthair, tá an staidéar fadama Children’s School 

Lives – arna mhaoiniú ag CNCM – ar siúl ag an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Faoin staidéar sin, 

táthar ag iniúchadh taithí bunscoile páistí agus tá sé le críochnú in 2024.   

Rannpháirtíocht bhreise taighde 

Cuireann CNCM le gníomhaíocht taighde i gcomhthéacs níos leithne an oideachais trí dhul i mbun 

rannpháirtíochta agus comhpháirtíochta le heagraíochtaí eile. Samplaí den rannpháirtíocht sin ná 

TREX (i gcomhpháirtíocht leis an gComhairle Mhúinteoireachta, an Lárionad do Sheirbhísí Éifeachtacha 

agus cuibhreannas idir Ollscoil na hÉireann, Gaillimh/Ollscoil Luimnigh), SCoTENS (An 

Bhuanchomhdháil ar Oideachas Múinteoirí ó Thuaidh agus ó Dheas), agus ballraíocht de choistí ar 

TIMSS (Treochtaí ar Staidéar Idirnáisiúnta Matamaitice agus Eolaíochta) agus PISA (Clár le haghaidh 

Measúnuithe Idirnáisiúnta ar Scoláirí). Ar cheann de spriocanna na straitéise taighde seo tá tacú le 

foireann CNCM a bonn gairmiúil eolais a fhorbairt agus a choinneáil, agus  sa chaoi sin, cur lena cumas 

a bheith rannpháirteach sa chineál gníomhaíochta sin. Sa bhreis air sin, tugann foireann CNCM faoi 

aschuir taighde na heagraíochta a scaipeadh i bhfoirm cur i láthair ag comhdhálacha agus seimineáir 

náisiúnta agus idirnáisiúnta, i bhfoilseacháin ghairmiúla agus i meáin eile.  

Conclúid 

Bíonn ról lárnach ag an rannpháirtíocht taighde in obair CNCM. Leis an Straitéis Taighde seo, cuirfear 

ar fáil an creat faoina dtarlóidh an rannpháirtíocht sin – idir náisiúnta agus idirnáisiúnta, inmheánach 

agus seachtrach – sna blianta amach romhainn. Úsáidfear í chun bearta a shainaithint lena ndéanfar 

an Fhís, na Prionsabail agus na Spriocanna a chur i bhfeidhm agus a bhaint amach, agus déanfar 

athbhreithniú uirthi nuair atá Plean Straitéiseach CNCM á athnuachan.  
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