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Ábhar machnaimh a bhaineann le pleanáil don Fholláine 2020-2021

‘Bíonn folláine
scoláire i gceist nuair
a aithníonn an scoláire
a chumais féin, nuair a
thugann sé aire dá fholláine
fhisiciúil, nuair atá sé ábalta
déileáil le gnáthstruis
an tsaoil, agus nuair a
mhothaíonn sé go bhfuil
cuspóir aige agus gur
cuid de phobal
níos leithne é.’ 1

Chuir dúnadh na scoileanna agus an
cur isteach ar an ngnáthshaol de
bharr Covid-19 lenár bhfeasacht ar
an tábhacht a bhaineann le folláine
a chothabháil do gach duine de
phobal na scoile.
Bhí tionchar ag imeachtaí le gairid ar gach gné
den fholláine – idir shóisialta, mhothúchánach,
shíceolaíoch, fhisiciúil agus spioradálta. I gcás go leor
daoine óga, thug an t-athrú tapa, nach raibh aon súil
leis, deiseanna dóibh. Bhain roinnt díobh taitneamh
as naisc níos gaire lena dteaghlach, bhí eispéiris
foghlama shaibhre ag roinnt eile, mar aon le braistint
mhór phobail. Do scoláirí eile, áfach, chruthaigh an
tréimhse fhada sa bhaile, mar aon leis an scaradh
ó phiaraí, múinteoirí agus tacaíochtaí eile, strus
suntasach. Cé gur éirigh go maith le roinnt scoláirí
leis an gcianfhoghlaim, ní raibh ach rannpháirtíocht
theoranta ag scoláirí eile ar chúiseanna éagsúla,
ar nós drochrochtain ar TF, bheith ag tabhairt aire
do leanaí níos óige nuair a bhí tuismitheoirí ag
obair, deacracht ag bainistiú easpa struchtúir agus
gnáthamh, easpa rochtana ar spás oibre ciúin sa
bhaile.

Go sonrach, is féidir le scoileanna tacú le folláine na
scoláirí sa scoilbhliain amach romhainn tríd an méid
seo a leanas a chruthú:

Tá cumas ollmhór athléimneachta ag tromlach na
scoláirí agus tiocfaidh siad chucu féin ó aon tionchair
dhiúltacha a bheidh ag Covid-19. Teastóidh roinnt
ama agus tacaíochta ó gach scoláire, áfach, agus iad
ag dul in oiriúint do bheith ar ais ar scoil agus dul i
dtaithí ar bhealaí nua le bheith le chéile.

•

De réir mar a athosclaíonn na scoileanna, tá cúig
phríomhtheachtaireacht folláine a mholann an
Roinn Oideachais agus Scileanna a leabú i bpobal
na scoile: 1) braistint sábháilteachta 2) suaimhneas
3) féin-éifeachtúlacht agus éifeachtúlacht phobail
4) ceangal sóisialta agus 5) dóchas. Ar leibhéal
na scoile uile, is féidir le gach duine de phobal na
scoile tacú le haistriú dearfach ar ais ar scoil agus an
fholláine a bharrfheabhsú trí na teachtaireachtaí seo
a chur in iúl.
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Treoirlínte le haghaidh Folláine sa tSraith Shóisearach, CNCM, 2017

•
•
•

•

•

•

•

atmaisféar socair leis an teachtaireacht ‘moilligh
síos chun breith suas’
caidrimh dhearfacha, thacúla
timpeallachtaí foghlama a chuireann comhoibriú
agus dlúthchaidreamh chun cinn le comhscoláirí
agus le múinteoirí
deiseanna do scoláirí machnamh a dhéanamh ar
na buanna agus na scileanna a léirigh siad mar
fhoghlaimeoirí le linn na dianghlasála agus tógáil
orthu sin
braistint freagrachta roinnte as athruithe ar an
timpeallacht fhisiceach agus foghlama agus
úinéireacht orthu
gnáthaimh agus deasghnátha scoile a bhfuil
cur amach orthu agus atá intuartha (chomh
fada agus is féidir) chun braistint slándála agus
ceangail gach duine a fheabhsú
braistint dóchais agus éifeachtúlachta atá
bunaithe ar an gcreideamh i gcumas gach duine
deacrachtaí a shárú, in éineacht le dearbhuithe
go bhfuil daoine eile ann chun cabhrú freisin
deiseanna chun seiceáil isteach go rialta leis
na scoláirí faoina n-eispéiris ar scoil agus ar
fhoghlaim.
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Cuireann clár Folláine na Sraithe Sóisearaí spás
ar leith ar fáil inar féidir aghaidh a thabhairt ar go
leor de na dálaí nua dúshlánacha a chruthaigh an
phaindéim le déanaí. Forbraíodh an cháipéis seo
chun tacú le pleanáil don scoilbhliain atá le teacht
mar fhreagairt ar na dálaí uathúla atá tagtha chun
cinn, a mbeidh tionchar acu ar phleanáil Folláine na
sraithe sóisearaí. Ba cheart an cháipéis seo a mheas
in éineacht le hábhair phleanála agus threorach
eile atá ar fáil cheana féin, a bhaineann le pleanáil
na sraithe sóisearaí i gcoitinne agus le pleanáil don
fholláine go sonrach.
Naisc ghréasáin úsáideacha
•
•
•

Treoirlínte le haghaidh Folláine sa tSraith Shóisearach,
2017 (CNCM)
Ráiteas Polasaí Folláine agus Creat Cleachtais 2018
(Athbhreithnithe Deireadh Fómhair 2019)
Pleanáil don Fholláine sa tSraith Shóisearach: Roinnt
Ceisteanna Coitianta

Am agus spás

Breithnithe sonracha maidir le OSSP,
OSPS agus Corpoideachas
Soláthraíonn OSSP deiseanna chun iniúchadh a
dhéanamh ar chuid de na tionchair níos leithne
atá agus a bheidh ag an bpaindéim sa bhaile, inár
bpobail agus sa domhan mór. Ar an taobh dearfach,
spreag géarchéim an Choróinvíris go leor samplaí
de shaoránacht ghníomhach dhearfach de réir mar
a ghníomhaigh daoine le chéile ar mhaithe leis an
leas coiteann, trí chloí le comhairle an rialtais; trí
obair dheonach a dhéanamh agus tacú le grúpaí
leochaileacha sa phobal; agus trí ghníomhartha
simplí cineáltais. Spreagann siad sin plé maidir le
gnáthlaochra sa rang OSSP.
I measc na gceisteanna is féidir a iniúchadh laistigh
de OSSP, bunaithe ar na himeachtaí le déanaí, tá:
•

Riachtanais an duine agus cearta an duine.
Conas a léirigh eispéireas Covid-19 ár
gcomhdhaonnacht agus an chaoi a roinnimid go
léir na riachtanais agus na cearta céanna?

•

Éagothroime. Ar léirigh an phaindéim Covid
neamhionannais idir saibhir agus daibhir? Cén
tionchar a bhí ag Covid-19 ar phobail agus ar
thíortha bochta? Cad iad na fadhbanna breise
atá rompu? Agus in Éirinn, conas a raibh na
neamhionannais shocheacnamaíocha a bhíonn
ag bagairt ar scoileanna agus teaghlaigh le
feiceáil nuair a dúnadh scoileanna?

•

Idirspleáchas. Conas a léirigh an phaindéim ár
naisc agus ár n-idirspleáchas le daoine agus
áiteanna inár bpobal agus ar fud an domhain?

•

An dlí. Cad iad na dlíthe agus na rialacháin
nua a bhí riachtanach chun dul i ngleic leis an
ngéarchéim? Conas a socraíodh iad seo? Cé a
shocraigh iad? An raibh na bearta sin oiriúnach?
Cad faoi coinbhleacht ceart (m.sh. ceart chun
cosanta agus sábháilteachta i gcoinne ceart
chun saoirse gluaiseachta)?

•

An ról a bhíonn ag rialtais agus ceannaireacht
pholaitiúil in aimsir ghéarchéime. Conas a
bhfuil sé seo éagsúil i dtíortha difriúla? Déan
comparáid idir na freagraí difriúla.

•

Ról na meán. Conas a tuairiscíodh an phaindéim?
Cén ról a bhí ag cineálacha difriúla meán? Cad
faoi ‘bhréagnuacht’?

Chuir tionchar na paindéime ar gach gné den saol
lenár bhfeasacht ar an tábhacht a bhaineann le tacú
le folláine scoláirí. Tá spás amchláir do gach gné den
chlár Folláine níos tábhachtaí anois ná bhí riamh.
Ó 2017 i leith, tá scoileanna ag tógáil, de réir a
chéile, i dtreo clár Folláine 400 uair an chloig na
sraithe sóisearaí a sholáthar. Tá sé sin bainte amach
ag go leor scoileanna cheana féin. Mar sin féin, mar
aitheantas ar an mbriseadh ar phleanáil mar gheall ar
dhúnadh scoileanna, tá an riachtanas go gcuirfeadh
gach scoil clár Folláine 400 uair an chloig ar fáil
do scoláirí na chéad bhliana atá ag teacht isteach i
mí Mheán Fómhair 2020 curtha siar go mí Mheán
Fómhair 2021. Tabharfaidh sé sin am breise le
haghaidh comhairliúcháin agus pleanála. Foilseoidh
CNCM Treoirlínte Nuashonraithe le haghaidh Folláine
sa tSraith Shóisearach níos déanaí i mbliana chun
tacú le pleanáil ó 2021 ar aghaidh.
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•

Conas is féidir le pobail ‘teacht ar ais níos fearr’?
(Déanann sé seo cur síos ar phróiseas chun
leas a bhaint as deiseanna a leanann ócáid nó
tubaiste mhór agus é mar aidhm leis pobail a
threisiú.) Mar shampla, cad iad na hathruithe
dearfacha ar oideachas, cleachtais oibre, saol an
teaghlaigh agus an phobail agus an comhshaol,
a tharla le linn na géarchéime ar féidir a
chothabháil agus tógáil orthu?

Is féidir leis na hábhair agus na ceisteanna go léir
thuas tacú le torthaí foghlama a bhaint amach
laistigh de ghearrchúrsa OSSP. D’fhéadfaidís
fiosrúchán agus Tionscadal Gníomhaíochta
Saoránachta a spreagadh as a dtiocfaidh an
Measúnú Rangbhunaithe. Mar is amhlaidh le
gach gearrchúrsa, éilítear ar scoláirí Measúnú
Rangbhunaithe amháin a chríochnú mar chuid de
ghearrchúrsa OSSP agus tá solúbthacht ann maidir
leis an am a reáchtáiltear an cúrsa seo. Is féidir é
a chur i gcrích sa dara bliain nó sa tríú bliain. Tá
na sonraí ar fad le fáil sna treoirlínte measúnaithe
do OSSP ag an nasc seo agus tá Measúnuithe
Rangbhunaithe samplacha ag an nasc seo.
Má tharlaíonn sé go bhfuil scoláirí ag tabhairt
faoin Mheasúnú Rangbhunaithe OSSP sa bhaile
(mar gheall ar dhúnadh na scoileanna) is féidir na
riachtanais a bheith ag obair mar chuid de ghrúpa
a chur in oiriúint dó sin, cé go bhféadfadh leibhéal
éigin comhoibrithe a bheith indéanta go fóill.
Cuireann OSPS spás tábhachtach ar fáil inar féidir
le scoláirí machnamh a dhéanamh ar na hathruithe
suntasacha pearsanta, sóisialta agus mothúchánacha
a tharla mar gheall ar Covid-19. Ina theannta sin,
soláthraíonn OSPS spás tiomnaithe inar féidir le
scoláirí iniúchadh agus cinntí eolacha a dhéanamh
faoi na gnáthdheiseanna agus na gnáthdhúshláin
laethúla a fheictear le linn na hógántachta.
Tá deis ar leith ag an múinteoir OSPS chun seiceáil
isteach go rialta le scoláirí ar an gcaoi a bhfuil ag éirí
leo agus is féidir leo páistí a bhféadfadh Covid-19
nó dúnadh scoile tionchar diúltach a imirt orthu a
aithint agus tacú leo. Is féidir le dhá cheist shimplí
a bheith úsáideach agus tú ag seiceáil isteach le do
scoláirí:
•
•

Cén chaoi a bhfuil tú?
Cad atá ag teastáil uait?

Sa rang OSPS is féidir eispéiris agus mothúcháin
dhifriúla daoine óga a roinnt, a dhearbhú agus a
léiriú go bhfuil siad nádúrtha agus intuigthe. Agus
é sin á dhéanamh, is féidir leo a thuiscint nach
bhfuil siad ina n-aonar mar go mbíonn na heispéiris
chéanna ag daoine eile. Tríd an bpróiseas sin
cuirtear a bhfolláine chun cinn agus feabhsaítear
a nasc lena gcomhscoláirí. Is féidir le scoláirí
straitéisí le dul i ngleic le cúrsaí an tsaoil a roinnt
agus straitéisí agus scileanna nua a fhoghlaim chun
cabhrú leo dul i ngleic leis an saol mar atá agus mar a
bheidh sa todhchaí.
Sa tsraith shóisearach, sainaithníodh sé tháscaire
– Gníomhach, Freagrach, Nasctha, Athléimneach,
Meas agus Feasach – mar ghné lárnach d’fholláine
na scoláirí. Cé gur féidir le gach ábhar agus múinteoir
tacú le forbairt na dtáscairí sin, tá deis ar leith ag an
múinteoir OSPS na táscairí a chothú, agus cuireann
siad go mór le clár Folláine na scoile sa tsraith
sóisearach.
D’fhorbair CNCM ceachtanna OSPS a ceapadh go
speisialta le húsáid le gach bliain le linn na chéad
seachtainí ar ais ar scoil agus is féidir iad a íoslódáil
anseo.
Is é aidhm na gceachtanna sin:
•
•

•

cuidiú leis an scoláire ceangal leis an scoil agus
lena chomhscoláirí arís
cur ar chumas an scoláire machnamh a
dhéanamh ar thionchar COVID-19 ar a fholláine
agus ar a chuid foghlama
na scileanna, dearcthaí agus meonta
riachtanacha a fhorbairt chun dul i ngleic leis an
bhfoghlaim go rathúil arís.

Iarrtar ar scoláirí Measúnú Rangbhunaithe amháin a
chur i gcrích mar chuid de ghearrchúrsa OSPS, ina
bhfuil tionscadal agus machnamh gairid i gceist. Is
féidir an Measúnú Rangbhunaithe a chur i gcrích sa
dara bliain nó sa tríú bliain. Tá na sonraí ar fad ar fáil
sna treoirlínte measúnaithe do OSPS ag an nasc seo.
Má tharlaíonn sé go bhfuil scoláirí ag tabhairt faoi
chuid de Mheasúnú Rangbhunaithe OSPS sa bhaile
(mar gheall ar dhúnadh scoileanna) ansin is féidir
moltaí faoi bheith ag obair i mbeirteanna/i ngrúpaí
beaga a chur in oiriúint dó sin, cé go bhféadfadh
leibhéal éigin comhoibrithe a bheith indéanta fós.
Mar gheall ar nádúr an ábhair, tá sé níos oiriúnaí
OSPS a chur ar an gclár ama i rith foghlaim ionscoile
ná cianfhoghlaim.
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Corpoideachas - Tá plé agus feasacht ar an
tábhacht a bhaineann le folláine choirp agus
mheabhrach tagtha chun cinn le cúpla mí anuas.
D’eascair cineálacha cur chuige nuálacha agus
cruthaitheacha i leith gníomhaíocht choirp as na
srianta gluaiseachta, toisc nach raibh go leor de
na gnáthbhealaí le bheith gníomhach go fisiciúil ar
fáil a thuilleadh (ionaid aclaíochta, clubanna spóirt,
spórt eagraithe, srl). Cé go bhféadfadh sé a bheith
dúshlánach do dhaoine óga nach bhfuil fáil acu
ar spásanna oscailte agus dóibh siúd ar fearr leo
gníomhaíochtaí foirne, d’aimsigh go leor dár gcuid
scoláirí bealaí nua le bheith gníomhach, ina n-aonair
agus i ngrúpaí araon (go fíorúil go minic). De réir mar
a athosclaíonn na scoileanna tá an deis ann leas a
bhaint as an eispéireas sin agus tarraingt air nuair
atáthar ag pleanáil don Chorpoideachas sa bhliain
amach romhainn.
D’fhéadfaí na sé tháscaire folláine a úsáid chun
comhráite a dhéanamh le scoláirí faoina n-eispéiris
le déanaí. Seo a leanas roinnt samplaí:
•

•

•

Gníomhach – Cé chomh furasta/deacair a bhí sé
fanacht gníomhach le linn na dianghlasála? Cad
iad na rudaí ar bhain sibh triail astu? An ndearna
sibh aon ghníomhaíocht agus sibh sa bhaile ar
mhaith libh a dhéanamh anois go bhfuil sibh ar
ais ar scoil?
Nasctha – Conas mar a d’éirigh libhse ar fearr
libh imirt foirne le linn dhúnadh na scoileanna?  
Cad a chuidigh libh mothú mar chuid de phobal
gníomhach? Cad a fuair sibh amach faoi bhur
bpobal áitiúil (áiteanna le siúl/aclaíocht a
dhéanamh)?
Athléimneach – Cad iad na straitéisí a d’aimsigh
sibh le dul i ngleic le deacrachtaí? Cad/cé a
chabhraigh? Cad iad na scileanna nó na straitéisí
le dul i ngleic le deacrachtaí ba mhaith libh
a fhorbairt chun cabhrú libh a bheith níos
gníomhaí?

Príomhsprioc de chuid an Chorpoideachais is ea
gur cheart go mbeidh scoláirí níos ábalta agus níos
spreagtha gníomhaíocht rialta fhisiciúil a bheith
ina saol, ag cur mar sin lena bhfolláine ar fad. Chun
é seo a bhaint amach, tá sé ríthábhachtach go
ndíreofar ar chorpoideachas agus ar ghníomhaíocht
choirp araon. Cuireann gníomhaíocht choirp
deiseanna ar fáil do dhaoine óga an t-eolas agus
na scileanna a fuair siad sa chorpoideachas a chur i
bhfeidhm.

Teastóidh cur chuige measta chun pleanáil a
dhéanamh do Chorpoideachas sa chomhthéacs
reatha. Caithfear machnamh a dhéanamh ar na
ceisteanna praiticiúla seo:
•

Ba cheart gníomhaíochtaí coirp a roghnú
bunaithe ar a bhfuil sábháilte agus praiticiúil
agus ag teacht leis an gcomhairle sláinte reatha.

•

B’fhéidir gur cheart machnamh a dhéanamh ar
ghníomhaíochtaí coirp a bhfuil níos lú teagmhála
i gceist leo a roghnú, amhail gníomhaíochtaí i
gcúirteanna roinnte.

•

Úsáid spásanna lasmuigh don fhoghlaim nuair is
féidir.

•

Úsáid stáisiúin trealaimh ar mhaithe le fáil éasca
agus aistriú sábháilte chuig an trealamh agus
uaidh.

•

Pleanáil le haghaidh ama chun trealamh a
ghlanadh tar éis é a úsáid.

•

Pleanáil bloic foghlama sna blianta a úsáideann
an trealamh céanna ionas gur féidir é a ghlanadh
go héasca roimh é a úsáid agus ina dhiaidh
NÓ pleanáil bloic foghlama lena n-athraítear
trealamh ionas go mbeidh sé éasca é a ghlanadh
roimh é a úsáid agus ina dhiaidh, ag brath ar
chomhthéacs na scoile aonair.

•

Pleanáil ionas gur féidir athrú agus aistriú ón
rang go sábháilte – beidh treoir do scoláirí
maidir le trealamh corpoideachais agus/nó
seomraí feistis riachtanach ar leibhéal na scoile.

Cuirfidh ionchur na scoláirí go mór le pleanáil don
chorpoideachas, mar atá le gach gné den chlár
Folláine. Labhair le do scoláirí faoin gcaoi ar fhan
siad gníomhach go fisiciúil le cúpla mí anuas.
Tarraing ar a n-eispéireas, a ndearcthaí agus a
moltaí chun cabhrú le corpoideachas a phleanáil
don bhliain amach romhainn. Má bhíonn drogall
ar scoláirí dul i mbun Corpoideachais, bí íogair
do chúinsí a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar
rannpháirtíocht na scoláirí faoi láthair, mar shampla
drogall a bheith orthu dul i mbun spóirt teagmhála
mar gheall ar bhaill leochaileacha teaghlaigh nó
nósanna gníomhaíochta coirp a tháinig chun cinn le
linn na srianta.
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Maidir leis an Measúnú Rangbhunaithe sa
chorpoideachas, de ghnáth éilítear ar scoláirí
péire de na ceithre mheasúnú a bhaineann
leis na ceithre shnáithe foghlama laistigh den
chúrsa Corpoideachais a dhéanamh. Déantar na
Measúnuithe Rangbhunaithe sa dara agus sa tríú
bliain. Tá na sonraí ar fad ar fáil sna treoirlínte
measúnaithe ag an nasc seo.
Sna cúinsí eisceachtúla atá i réim, mar gheall ar
chur isteach ar an bhfoghlaim agus ar dhúnadh
na scoileanna le linn 2019/2020, beidh ar
scoláirí atá ag dul isteach sa tríú bliain faoi láthair
Measúnú Rangbhunaithe amháin a chur i gcrích
sa Chorpoideachas seachas péire mar a tharlaíonn
de ghnáth. Cé go bhfuiltear ag súil go ndéanfar
Measúnuithe Rangbhunaithe Corpoideachais le
linn na foghlama ionscoile, is féidir na measúnuithe
a chur in oiriúint arís más gá sin a dhéanamh
sa scoilbhliain atá amach romhainn. Ba cheart
gníomhaíochtaí coirp don Mheasúnú Rangbhunaithe
a roghnú bunaithe ar a bhfuil sábháilte agus
praiticiúil agus ag teacht leis an gcomhairle sláinte
reatha.
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Gnéithe eile nach mór machnamh a
dhéanamh orthu
Chomh maith le OSSP, OSPS agus Corpoideachas
is féidir le scoileanna aonaid foghlama níos
giorra a chuimsiú ina gcláir Folláine. Cuireann na
haonaid seo ar chumas scoileanna freagairt do
riachtanais aitheanta agus is féidir leo athrú ó
bhliain go bliain chun cohóirt agus cúinsí difriúla
na scoláirí a léiriú. B’fhéidir gur tharraing eispéiris
le déanaí, lena n-áirítear cianfhoghlaim, béim ar
roinnt scileanna a mbraitheann scoláirí anois gur
gá iad a fhorbairt nó a dhoimhniú, mar shampla
scileanna i bhféinbhainistíocht, bainistíocht ama,
socrú spriocanna, féinrialú agus scileanna foghlama
neamhspleácha. D’fhéadfaí aonaid ghearra foghlama
a fhorbairt a dhíreodh ar chonas foghlaim mar
fhreagairt ar na riachtanais sin agus a chur san
áireamh mar chuid den chlár Folláine.
De réir John Hattie, is féidir le scoileanna an
phaindéim a úsáid mar dheis chun níos mó a
fhoghlaim faoi láidreachtaí agus riachtanais
foghlama a gcuid scoláirí agus is féidir an fhoghlaim
ó eispéireas na gcianfhoghlama a úsáid chun
teagasc agus foghlaim níos fearr a thógáil. Ionas
go dtarlódh sé sin, caithfear cabhrú le scoláirí
machnamh a dhéanamh ar a bhfuil foghlamtha acu
ón gcianfhoghlaim, cad iad na gnéithe den eispéireas
sin a bheadh ina chuidiú chun leanúint ar aghaidh
agus na rudaí a raibh deacrachtaí acu leo. Le cuidiú
leat faisnéis a bhailiú faoi fhoghlaim na scoláirí le
linn dhúnadh na scoileanna le déanaí tá suirbhé
samplach tógtha i bhfoirmeacha MS agus is féidir é a
fháil ag an nasc seo.2 Nuair a osclaíonn an nasc seo,
tabharfar rogha duit cóip a dhéanamh den fhoirm
le haghaidh d’úsáide féin. Ansin beidh leagan den
suirbhé agat is féidir a chur in eagar, agus beidh tú
in ann é a oiriúnú nó a úsáid. Baileofar freagraí ar
d’ardán Foirmeacha MS féin agus ní bhaileoidh ná ní
choinneoidh CNCM aon sonraí.
Tá sé riachtanach dul i gcomhairle le
scoláirí mar tá a fhios ag daoine óga cad iad na

gnéithe den Fholláine a gcaithfidh siad foghlaim
fúthu. Tríd an saineolas seo a cheangal le saineolas
a múinteoirí agus an churaclaim mar a shonraítear,
cumasófar foghlaim níos ábhartha agus níos
tarraingtí maidir le Folláine. Má tá baint ag scoláirí
leis an gclár Folláine a mhúnlú is mó an seans go

soláthróidh sé an cineál foghlama a theastaíonn
ó dhaoine óga chun dul i ngleic leis na dúshláin
agus deiseanna reatha. Ina theannta sin, cuidíonn
dul i gcomhairle le scoláirí ar a gcuid foghlama
lena n-éifeachtúlacht a thógáil, feabhsaíonn sé a
rannpháirtíocht leis an scoil agus a nasc léi agus
cuireann sé caidreamh dearfach idir scoláirí agus
múinteoirí chun cinn. Is féidir uirlisí praiticiúla
chun tacú le scoileanna agus chun cuidiú leo guth
na scoláirí a chur chun cinn a íoslódáil ón suíomh
gréasáin Our Voices Our Schools atá á fhorbairt
ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige ag www.
ourvoicesourschools.ie. Féach freisin https://ncca.
ie/ga/an-tsraith-shóisearach/folláine le haghaidh
samplaí den chaoi ar thug scoileanna páirt do scoláirí
i bpleanáil don fholláine.

Conclúid
Is deis í pleanáil don chláir Folláine in 2020 chun
na buanna agus na scileanna a léirigh pobail scoile
le linn na paindéime a mheas agus a dhearbhú.
D’fhéadfadh sé gur tharraing na hathruithe ar an
scolaíocht agus ar an saol laethúil aird ar riachtanais
nó scileanna áirithe is féidir a mhúineadh chun
cabhrú le scoláirí sa todhchaí. Chuir an phaindéim go
leor ‘deiseanna inmhúinte’ ar fáil don seomra ranga
Folláine, agus tá roinnt acu molta sa pháipéar seo.
Aimseoidh gach scoil a gcuid féin freisin.

‘Is féidir le
scoileanna, is cuma
cén meán a úsáideann
siad, a bheith ina moil
freagartha agus
téarnaimh, áit chun tacú
le téarnamh mothúchánach
agus le dlúthchaidreamh
a chur chun cinn agus tá sé
sin chomh tábhachtach le
gnóthachain gnóthachtála
ar bith.’
(John Hattie)

Beidh ainm úsáideora Microsoft 365 ag teastáil uait chun
rochtain a fháil ar an suirbhé seo

2

8

Ábhar machnaimh a bhaineann le pleanáil don Fholláine 2020-2021

Naisc ghréasáin úsáideacha
•

https://ncca.ie/ga/an-teolas-is-déanaí-agusimeachtaí/ceachtanna-faoi-fhilleadh-ar-scoilchun-tacú-le-folláine-na-scoláirí

•

https://ncca.ie/ga/an-tsraith-shóisearach/
folláine

•

Treoirlínte le haghaidh Folláine sa tSraith
Shóisearach, 2017 (CNCM)

•

Ráiteas Polasaí Folláine agus Creat Cleachtais
2018 (Athbhreithnithe Deireadh Fómhair 2019)

•

Pleanáil don Fholláine sa tSraith Shóisearach:
Roinnt Ceisteanna Coitianta

•

Folláine agus féinchúram múinteoirí https://
www.pdst.ie/teacher_wellbeing

•

John Hattie, Visible Learning Effect Sizes
When Schools Are Closed: What Matters and
What Does Not (April 2020) á rochtain ag https://
corwin-connect.com/2020/04/visible-learningeffect-sizes-when-schools-are-closed-whatmatters-and-what-does-not/

•

John, Hattie, The New Normal of Learning: Build
Back Better (Bealtaine 2020) á rochtain ag
https://corwin-connect.com/2020/05/the-newnormal-of-learning-build-back-better/

