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Ag Féachaint ar Ár Scoileanna (LAOS), 2016
Creat Oibre Cáilíochta le haghaidh Iar-Bhunscoileanna

Uirlis chun tacú leis an machnamh, féin-athbhreithniú agus meastóireacht 

Presenter
Presentation Notes
LAOS is ea an próiseas – Féinmheastóireacht Scoile (SSE) is ea an próiseas Glac páirt sa phróiseas – féach ar an gcreat oibre ó thaobh gach rud a dhéanaimid i scoileanna Gach ciorclán/tionscnamh a thugtar isteach i scoileanna – féach ar LAOSÓ thaobh bainistíocht athraithe – tugann an creat oibre seo an t-ardán dúinn – tugann sé na pointí machnaimh agus feabhais – agus bainimid úsáid as an bpróiseas SSE – na 5 chéim chun é seo a dhéanamhFaoin bpleanáil straitéiseach atá sé – Teanga nua do scoileanna – teanga nua do bhoirdLAOS – SSE – Meánbhainistíocht – Réimsí – Caighdeáin – Gnéithe – Teanga na hoideolaíochta atá ag eascairt ón Athbhreithniú ar an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí & ar an Ardteistiméireacht – Rúin Foghlama – Critéir Rathúlachta – cruinnithe cnuasaigh BAIN ÚSÁID AS LAOS MAR THREOIR CHUN CABHRÚ LINN Tóg gné amháin – bíodh sé mar thosaíocht – bíodh sé mar ionchur inár bpróiseas SSE – bain úsáid as chun machnamh a dhéanamh – chun feabhas a dhéanamh – chun an scoil a bhrú chun cinn – bain úsáid as an bpróiseas céanna seo le Boird – féinmhachnamh – sainaithin an caighdeán in LAOS – cuir i gcrích é – taispeánfar duit inniu cén chaoi leis seo a dhéanamh 



Creat oibre cáilíochta do scoileanna a fhorbairt

Céard atá in Ag Féachaint ar ár 
Scoileanna, 2016?

Creat oibre cáilíochta do scoileanna
 Struchtúr bunúsach coincheapúil
 Sraith caighdeán soiléir, insainithe in dhá réimse: 
 teagasc agus foghlaim
 ceannaireacht agus bainistíocht

Teagasc & Foghlaim 

Ceannaireacht & 
Bainistíocht  

Presenter
Presentation Notes
Dírítear ar na cleachtais a léirítear tríd an taithí agus an taighde a bheith ar na cinn is éifeachtaí ó thaobh oideachas ardchaighdeáin a sholáthar (agus ceannas a ghlacadh air) agus ar deireadh, torthaí daltaí a fheabhsú



Creat oibre cáilíochta do scoileanna a fhorbairt

Cén fáth? 
Sraith amháin caighdeán le haghaidh réimse feidhmeanna 
 Chun comhsheasmhacht a thabhairt isteach – tuiscint chomhroinnte ar céard 

is cleachtais éifeachtacha teagaisc, foghlama, ceannaireachta agus 
bainistíochta ann

 Teanga choiteann
 Chun dúbláil a sheachaint – do mhúinteoirí, ceannairí scoile, lucht 

bainistíochta, pátrúin, cigirí, soláthraithe Oideachais Tosaigh do Mhúinteoirí 
agus Forbairt Ghairmiúil Leanúnach

 Chun bheith mar bhonn eolais don SSE agus don mheastóireacht sheachtrach
 Le húsáid go roghnaitheach ag lucht gairme – ní seicliosta dolúbtha é seo 



LAOS

Réimse

Fearann

Caighdeán

Ráiteas 
Cleachtais

Teagasc agus foghlaim; ceannaireacht agus 
bainistíocht

4 cinn teagaisc agus foghlama; 4 cinn 
ceannaireachta agus bainistíochta

4x4 Teagasc agus foghlaim; 4x4 ceannaireacht 
agus bainistíocht

Cleachtas éifeachtach agus cleachtas 
ardéifeachtach

Presenter
Presentation Notes
LAOSIs é seo an bunús le haghaidh gach cigireachtaPróiseas is ea SSECreat oibre cáilíochta is ea LAOSBAIN ÚSÁID AS SEO AG LEIBHÉAL NA FOIRNE CHUN AN TEANGA A THUISCINT2 RÉIMSE4 FHEARANN AGUS 4 CHAIGHDEÁN AG GACH CEANN DÍOBHRÁITISCLEACHTAS ÉIFEACHTACH AGUS CLEACHTAS ARDÉIFEACHTACHD’FHÉADFADH SÉ SEO A BHEITH INA BHILEOG AON LEATHANAIGH DON FHOIREANNIs iondúil go dtagraíonn an creat oibre cáilíochta do cheannairí scoile, agus go sonrach do phátrúin scoile, boird bhainistíochta, príomhoidí agus leas-phríomhoidí, de réir mar is cuí. Leagtar an creat oibre amach thíos



Céard atá i gceist le ceannaireacht agus bainistíocht ar scoil? 

Ceithre fhearann, 
agus ceithre 
chaighdeán ag gach 
ceann díobh

Timpeallacht eagraithe, slán agus sláintiúil a 
bhunú agus í a choinneáil de bhun 

cumarsáid éifeachtach 

Ceannas a ghlacadh ar 
rannpháirtíocht na scoile de bhun 

próiseas leanúnach 
féinmheastóireacht

An fhoireann a chumasú chun róil 
cheannaireachta a ghlacadh chucu féin agus 

a chur i gcrích

An 
eagraíocht a 
bhainistiú

Ceannas a 
ghlacadh ar 
fhorbairt 
scoile 

Cumas na 
ceannaireac

hta a 
fhorbairt 

Ceannas a 
ghlacadh ar 

an bhfoghlaim 
agus an 
teagasc 

Presenter
Presentation Notes
NA RÁITIS CHLEACHTAIS do gach caighdeán, tugtar ráitis chleachtais ar dhá leibhéal – ráitis cleachtais éifeachtacha ráitis cleachtais ardéifeachtacha. Déantar cur síos sna ráitis cleachtais éifeachtacha ar chleachtais atá á oibriú ar leibhéal cumasach agus éifeachtach. Déantar cur síos sna ráitis cleachtais ardéifeachtacha ar chleachtais atá an-éifeachtach agus an-rathúil. Tá éagsúlacht idir na ráitis ar an dá leibhéal ar bhealaí éagsúla; tugtar roinnt míniúchán agus samplaí thíos.



Comhartha sláintiúil ar eagraíocht atá ann má tá sí in ann 
anailís agus athbhreithniú macánta a dhéanamh ar a 

héifeachtacht ó thaobh aidhmeanna agus cuspóirí a bhaint 
amach

Kavanagh et al

Roghnaigh mórán bord bainistíochta 
Féinmheastóireacht Scoile a chur mar 

mhír sheasta ar an gclár oibre ag gach cruinniú boird
Tuarascáil an Phríomhchigire

Presenter
Presentation Notes
TÁ ATHBHREITHNIÚ LEANÚNACH AR SIÚL AGAINN – COMHARTHA SLÁINTIÚIL IS EA SEONÍ JAB ÉASCA É SEO LEIS AN BHFOIREANNIS MAITH LE MÚINTEOIRÍ PRÓISIS GHNÁTHAIMH, TÁ SÉ TÁBHACHTACH NACH NDÉANAIMID IARRACHT GACH RUD A ATHRÚ IN AON IARRACHT AMHÁIN, NÍL MÚINTEOIRÍ IN ANN DÉILEÁIL ACH LE RUD AMHÁINCuid den phróiseas SSE is ea Féinmheastóireacht Boird 
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- páirt a ghlacadh i bhfiosrú machnamhach ar obair an 
Bhoird

Ba chóir do phróiseas féinmheastóireachta Boird aghaidh a thabhairt ar 
na príomhcheisteanna seo a leanas i ndáil le gné nó gnéithe dá obair:

• Cé chomh maith is atá ag éirí linn?

• Cén chaoi a bhfuil a fhios againn?

• Cén chaoi a bhfaighimid tuilleadh amach faoi?

• Céard iad na láidreachtaí atá againn?

• Céard iad na réimsí le haghaidh feabhais atá 

againn?

• Cén chaoi a bhféadaimid feabhas a dhéanamh?

Presenter
Presentation Notes
 - cur chuige fianaise-bhunaithe – eolas a bhailiú – breithiúnais a dhéanamh chun feabhas a chur i gcrích. 



Tasc le haghaidh plé ...

Smaoinigh ar an méid seo 
 do scoil féin agus na cuspóirí chun ról an Bhoird a 

fheabhsú
Déan machnamh ar an méid seo: 
 Cé na codanna den chreat oibre a thagraíonn go 

díreach don Bhord? 
 Cén chaoi a dtabharfá faoi thús a chur le Creat 

Oibre Cáilíochta a thabhairt isteach?
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Aontaím go láidir Réimse le haghaidh Feabhais

1 An bhfreastalaím ar gach cruinniú?

2 Léim na Miontuairiscí agus gach doiciméad eile roimh ré i 
gcónaí

3 Cuirtear tús leis na cruinnithe in am agus leantar an clár oibre 
atá leagtha amach

4 Glacaim páirt i ngach cruinniú ar bhealach suntasach
5 Oibrímid go héifeachtach mar Bhord

6 Tá mé soiléir faoi mo ról ar an mBord

7 Cuireann an Rúnaí a chuid/a cuid dualgas i gcrích ar bhealach 
éifeachtach

8 Cuireann an Cathaoirleach a chuid/a cuid dualgas i gcrích ar 
bhealach éifeachtach

9 Comhlíonann gach ainmní a ról trí rannpháirtíocht éifeachtach

10 Tuigim próiseas SSE na scoile agus tá páirt glactha agam ann

An Bord Bainistíocha 
Sraith Uirlisí Féin-Athbhreithnithe 



11 Tá mé ar an eolas faoi agus tuigim ráiteas misin na scoile

12 Tá an Bord ar an eolas faoi na pleananna gearrthéarmacha agus fadtéarmacha don scoil

13 Bhain mé leas as oiliúint don Bhord Bainistíochta

14 Déanann an Bord athbhreithniú ar na torthaí scrúduithe Stáit bliantúla

15 Ceadaítear agus spreagtar plé oscailte

16 Cuirim le plé agus le próiseas cinnteoireachta an Bhoird

17 Tá mé ar an eolas faoi phlean na scoile agus faoina cuspóirí/spriocanna

18 Bhuail an Bord le Comhairle na nDaltaí

19 Bhuail an Bord leis an bhfoireann

20 Bhuail an Bord le Cumann na dTuismitheoirí

21 Déantar athbhreithniú rialta ar riachtanais na ndaltaí

22 Tá sé ríthábhachtach do ghnó an Bhoird go dtugtar tacaíocht agus go bhforbraítear an 
 

Presenter
Presentation Notes
Tá an ceistneoir féinmhachnamhach seo bunaithe ar cheisteanna chuirtear ar bhoird le linn MLL



23 Faigheann an fhoireann Tuarascáil Chomhaontaithe tar éis gach cruinniú 
Boird

24 Faigheann na Tuismitheoirí Tuarascáil Chomhaontaithe tar éis gach 
cruinniú

25 Tá mé feasach ar agus cuirim eolas ar an reachtaíocht reatha oideachais & 
ar chiorcláin na Roinne Oideachais agus Scileanna

26 Tá mé ar an eolas faoi spriocanna na scoile i ndáil leis an gClár 
Litearthachta & Uimhearthachta

27 Tá mé eolach ar an tSraith Shóisearach nua agus ar a cuid impleachtaí don 
teagasc & foghlaim

28 Léigh mé agus chuir mé eolas ar an ‘Treoir Achomair’ do chomhaltaí Boird 
BOO

29 Tá cóip agam den leabhrán ‘Eolas a chur ar mo Scoil’ agus tá mé eolach air

30 Is comhalta éifeachtach Boird mé a oibríonn i dtreo an scoil/coláiste/ionad 
a fheabhsú

Na trí phríomhréimse 
forbartha don bhliain 
romhainn: 

•______________________

•______________________ 

•______________________
31 D’fhreastail mé ar oiliúint Cosanta Leanaí do Bhoird
32 Tá mé eolach ar na polasaithe atá ina riachtanas reachtúil do scoileanna

Presenter
Presentation Notes
Cigireachtaí Cosanta Leanaí – á dtabhairt isteach‘E’-chineálacha Le linn Teagmhas, d’iarr múinteoir 1. Cén ról a bhí acu   2. Cé hé an DLP   3. 
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Presenter
Presentation Notes
Pleananna gníomhaíochta         sdpi.ie 
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SSE – An Próiseas 6 Chéime

1. Sainaithin an Tosaíocht

2. Fianaise – an chúis

3. Plean Gníomhaíochta – an méid atá 

i gceist

4. Leag sprioc/spriocanna amach

5. Déan taifead ar an rud uile (SIP) 

6. Déan athbhreithniú/meastóireacht 

ar an dul chun cinn (SSE) 

Presenter
Presentation Notes
PRÓISEAS 6 CHÉIMEBÍ IN ANN É SEO A CHUR IN IÚL
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