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Ceadúnaítear an saothar seo de réir Cheadúnas Creative Commons Aitreabúideacht Comhroinn mar an gCéanna 
3.0 Unported: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Tugann clár FP7 de chuid an Choimisiúin Eorpaigh tacaíocht don obair a chuirtear i láthair san fhoilseachán seo – mar 
atá, tionscadal Living Schools Lab (Comhaontú deontais Uimh. 317587). Is ar bhaill den chuibhreannas amháin atá 
an fhreagracht maidir lena bhfuil sa cháipéis seo agus ní barúil an Choimisiúin Eorpaigh a chuireann sí in iúl agus níl 
freagracht ar bith ar an Choimisiún maidir leis an úsáid a bhainfear as an eolas atá inti.

Buíochas
Go raibh maith agaibh as a bheith ag obair go dúthrachtach agus ag tabhairt tacaíochta i rith an tionscadail, a 
fhoireann tionscadail EUN, a Chomhordaitheoirí Náisiúnta agus a ionadaithe ó na hAireachtaí Oideachais agus ó 
eagraíochtaí comhpháirtíochta. Buíochas faoi leith le Diana Bannister MBE, as Ollscoil Wolverhampton, a threoraigh 
an bhreathnóireacht agus a spreag na comhpháirtithe, na scoileanna agus na múinteoirí i rith an tionscadail. 

Buíochas chomh maith leis na scoileanna go léir agus leis na múinteoirí go léir a ghlac páirt sa tionscadal, agus ina 
measc siúd na Scoileanna chun Cinn, a roghnaigh na Comhordaitheoirí Náisiúnta, agus ar tugadh cuairt orthu i rith na 
gCuairteanna Breathnóireachta Nasctha (bunscoil amháin agus meánscoil amháin i ngach ceann den dá thír déag):

 Volksschule Gutenberg an der Raabklaam, Graz, an Ostair
 Salzburg Tourismusschulen, Bad Hofgastein, an Ostair
 De Klare Bron agus De Grasmus, Flóndras na Beilge 
 Middenschool Campus Minneplein, Ieper, Flóndras na Beilge
 Bunscoil Geroskipou A’, Paphos, an Chipir
 Palouriotissa Gymnasium, an Niocóis, an Chipir
 Scoil Dr Edvarda Beneṧe, Zscakovice, Poblacht na Seice
 Scoil Gymnasium Teplice, Teplice, Poblacht na Seice
 Scoil Wäinö Aaltonen, Turku, an Fhionlainn
 Scoil Puropelto, Turku, an Fhionlainn
 EPPU Ingrandes sur Loire, an Fhrainc
 Lycée Pilote Innovant International, Poitiers, an Fhrainc
 Scoil na gCeithre Máistrí, Baile Átha Luain, Éire
 Coláiste Bríde, Meánscoil na Toirbhearta, Cluain Dolcáin, Éire
 Istituto Comprensivo di Cadeo, Piacenza, an Iodáil
 ITIS Majorana, Brindisi, an Iodáil
 Bunscoil Kaunas Varpelis, an Liotuáin
 Simono Dacho Progymnasium, Klaipedos, an Liotuáin
 Scoil Skjelnan, TromsØ, an Iorua
 Scoil Tromstun, TromsØ, an Iorua 
 Escola Básica Parque das Nações, Liospóin, an Phortaingéil
 Escola Secundária ECA de Queirós, Liospóin, an Phortaingéil
 Bunscoil Phobail Broadclyst, Exeter, an Ríocht Aontaithe
 Acadamh Coláisteach Shireland, Sandwell, an Ríocht Aontaithe
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Réamhrá:  

Cur chuige uile scoile

http://fcl.eun.org/lsl

Cuireann an tuairisc achomair seo na príomhthorthaí, na tátail 
agus na moltaí ó Living Schools Lab (LSL) i láthair. Maoiníodh 
an tionscadal trí 7ú Creatchlár an Choimisiúin Eorpaigh, agus 
chríochnaigh sé i Meán Fómhair 2014.

Le rannpháirtíocht 15 chomhpháirtí as 12 thír, agus 10 n 
aireacht oideachais ina measc, chruthaigh Living Schools 
Lab, tionscadal dhá bhliain, líonra múinteoirí i mbun comhar 
uile Eorpach faoi úsáid éifeachtúil TFC sna scoileanna. Chun 
an líonra seo a chruthú, roghnaigh comhpháirtithe i ngach tír 
dhá Scoil chun Cinn agus cúig Scoil Cleachtais chun Cinn. 
Chuir an líonra cur chuige uile scoile maidir le húsáid TFC 
chun cinn , agus chuir sé leis na dea chleachtais i leith úsáid 
TFC idir scoileanna atá ag leibhéil éagsúla inniúlachta sa 
teicneolaíocht. 

Tacaíodh leis na scoileanna rannpháirteacha trí phiarmhalartú 
ag moil réigiúnacha, trí fhoirne uile Eorpacha ag dul i gcomhar i 
dtéamaí éagsúla, agus trí dheiseanna éagsúla ar son fhorbairt 
leanúnach na múinteoirí.

As breathnóireacht ar na Scoileanna chun Cinn ar fud an 12 
thír, tháinig tuarascáil agus moltaí chun cinn maidir le dea 
chleachtas a phríomhshruthú agus cur chuige uile scoile a 
fhorbairt i leith TFC. Forbraíodh torthaí na breathnóireachta 
ina gComharchúrsa Forbartha Gairmiúla do Scoileanna.

Roinntear na príomhthorthaí san achoimre tionscadail seo, le 
cuidiú leis na heagraíochtaí agus leis na scoileanna a bhfuil 
an príomhshruthú ag tabhairt a ndúshlán. Ag deireadh na 
tuairisce, tugtar sonraí na dtuarascálacha agus na dtionscadal 
gaolmhair a dtagraítear dóibh san achoimre seo. I measc 
torthaí LSL tá:

   Líonra scoiLeanna beo” –  MoiL 
réigiúnacha:   
An mhodheolaíocht agus na cuir chuige a úsáideadh 
chun líonra na scoileanna a chruthú;

   creat chun athrú  
a PhríoMhshruthú 
Bunaithe ar an bhreathnóireacht, creat a chuideoidh 
le scoileanna smaoineamh ar imshaol na scoile mar 
thacaíocht don athrú;

   coMharchúrsa do scoiLeanna:  
A thugann an creat chun tosaigh mar chúrsa do 
threoraithe agus do chleachtóirí scoile;

   acMhainní saor in aisce:

    Físeáin dea chleachtais: dea chleachtas sna 
scoileanna a roinnt agus a thaispeáint;

    Comharchúrsa Forbartha Gairmiúla do Scoileanna: 
Treoir don oiliúnóir;

    Smailceacha Foghlama: leabharlann d’ócáidí beaga 
foghlama ar líne do scoileanna agus do mhúinteoirí;

    Blag ar Bhreathnóireacht: léargas ar gach Scoil 
chun Cinn ar tugadh cuairt uirthi, chun smaointe a 
roinnt;

    Tuarascáil na gCuairteanna Breathnóireachta 
Nasctha agus cás staidéir: fianaise agus creat 
chun príomhshruthú a dhéanamh ar na cleachtais 
a forbraíodh go díreach as na Cuairteanna 
Breathnóireachta Nasctha ar Scoileanna chun 
Cinn, agus cás staidéar ar an 12 thír san áireamh;

    Lámhleabhar Bailíochtaithe: forbraíodh agus 
tástáladh an lámhleabhar i rith an tionscadail; is 
lámhleabhar é le haghaidh tionscadal de chuid 
an Choimisiúin Eorpaigh, comhlachtaí agus 
eagraíochtaí a bhfuil suim acu i mbailíochtuithe a 
reáchtáil i scoileanna san Eoraip.

“Tá léargas nua de dhíth orainn, níos mó ná riamh, a léiríonn an nasc agus an t idirnasc atá 
ann idir oideachas scoile agus an saol mór. Ní hí an teicneolaíocht an rud is mó a thugann ár 
ndúshlán agus muid i mbun athrú uile scoile a chumasú.”

Diana Bannister MBE, Ollscoil Wolverhampton – ag treorú breathnóireachta agus doiciméadú 
cleachtais i scoileanna LSL. Tuarascáil Cuairteanna Breathnóireachta Nasctha, Meán Fómhair 2014

Scoileanna chun cinn: 
áit a bhfuil an teicneolaíocht fite fuaite leis 
an teagasc agus an fhoghlaim ar fud na 
scoile ina hiomlán. 

Scoileanna cleachtaiS chun cinn: 
áit nach bhfuil an teicneolaíocht fite fuaite 
sa scoil ach go pointe áirithe. 
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Achoimre ar thorthaí Living Schools Lab 

I measc na bpríomheilimintí oibre taobh istigh de na moil 

réigiúnacha bhí: 

   Plean StePS – 
  “taispeáin, léirigh, Bailíochtaigh”:  

comhchreat pleanála agus comhtheanga chun cuidiú leis 
an roinnt idir scoileanna. Spreagadh gach scoil lena bPlean 
STEPS féin a chumadh, chun gné áirithe amháin a aithint i 
bhforbairt na scoile maidir le húsáid TFC a fhorbrófaí mar chuid 
den tionscadal. Spreagadh scoileanna/múinteoirí ansin lena 
bPlean STEPS a roinnt le múinteoirí eile agus le scoileanna eile 
i gcruinnithe an mhoil réigiúnaigh agus i gcomharghrúpaí uile 
Eorpacha.

  comhordaitheoirí náisiúnta  

An príomhphointe cumarsáide agus teagmhála do scoileanna 
LSL ag leibhéal náisiúnta agus réigiúnach. Tá siad i gceannas 
ar chomhordú ar fud na scoileanna, ar thacú le forbairt na 
mol réigiúnach, ar nascadh le dearcthaí níos leithne, agus 
ar na cuairteanna breathnóireachta agus ar scaipeadh tríd 
an Chomhphobal Cleachtais agus tríd an ghrúpa fócais 
náisiúnta.

  cruinnithe agus fóraim na mol réigiúnach  

Tharlaíodh cruinnithe na mol réigiúnach uair amháin in aghaidh 
an téarma, ar an mheán. Chruinnítí aghaidh ar aghaidh nó go 
fíorúil, de réir na háite ina raibh na rannpháirtithe. Thacaíodh 
fóraim áitiúla na mol réigiúnach leis na cruinnithe agus 
d’éascaíodh siad an malartú smaointe ar bhonn leanúnach. 

Chruthaigh na moil réigiúnacha samhail rathúil chun caidreamh meantóireachta 
agus comhair a fhorbairt idir scoileanna ag leibhéal idirnáisiúnta agus réigiúnach. 
Sa tionscadal, d’éascaigh Comhordaitheoirí Náisiúnta na moil agus chomhordaigh 
siad na cruinnithe agus chuir siad leis an dearcadh agus leis an líonra teagmhálaithe 
ar maithe leis na mol. Bhí leas mór eile ag baint leis na moil réigiúnacha, mar a bhí 
an deis ar chleachtas a roinnt i dteanga na háite, agus tacaíocht leis sin ó fhóraim 
fhíorúla i gComhphobal Cleachtais ar líne an tionscadail. 

Moil réigiúnacha:   

líonra scoileanna beo

taiSPeÁin 
Roinneann agus taispeánann 
scoileanna a gcuid cleachtais.  

lÉiRiGh
Léirítear samplaí de chleachtas 
nuálach do dhaoine eile, agus 
léirítear an dóigh chun iad 
a phríomhshruthú agus 
a mhacasamhlú ar fud 
scoileanna eile. 

BailÍochtaiGh
Réimsí nuála agus athraithe a 
bhfuil múinteoirí ag obair orthu 
faoi láthair sa scoil, nach bhfuil 
ullamh le taispeáint nó le léiriú 

Moil RÉiGiÚnacha:
braislí chun dea chleachtais a roinnt 
agus deiseanna a sholáthar le haghaidh 
meantóireacht níos grinne agus comhair 
idir scoileanna

ROINN / CUIR I LÁTHAIR
Rud atá ar eolas againn

TEAGASC / TEICNEOLAÍOCHT
Rud a bhfuil eolas air uainn 

 
FIANAISE / TAIGHDE / COMHAR

Rud a d’fhoghlaim muid / rud atá á fhoghlaim againn

PLEANÁIL / NUÁIL
Rud a dhéanfaidh muid

TACAÍOCHT
Sonraigh na cineálacha tacaíochta atá uait

S
T
E
P
S

 Plean StePS – “taispeáin, Léirigh, bailíochtaigh”
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   comhar i gcomhthéamaí  

Mar is léir ó aiseolas na múinteoirí sa tionscadal, ba 
thábhachtach an rud é a bheith ag obair le múinteoirí eile, trí 
mheán na mol réigiúnach agus ag leibhéal uile Eorpach do 
dhaoine áirithe, agus iad i mbun a bPlean STEPS ar scoil. 
Thug sin tacaíocht do mhúinteoirí nuálacha a bhí scoite go 
minic agus chuir i dteagmháil le chéile iad chun cur chuige 
uile scoile maidir le húsáid TFC a spreagadh. Sa phróiseas 
seo bhí:

   ag leibhéal na scoile: an Plean STEPS ar ábhar 
roghnaithe a roinnt chun fócas a chruthú taobh istigh 
den scoil, agus tacaíocht dó ó lucht ardbhainistíochta 
na scoile;

   ag leibhéal an mhoil réigiúnaigh: obair ar chomhthéamaí, 
amhail gléasanna 1:1, cleachtas a roinnt agus a léiriú 
idir scoileanna, agus cruinnithe agus fóram an mhoil 
réigiúnaigh ag tacú leis;

    ag leibhéal uile eorpach:   obair ar chomhthéamaí ag 
leibhéal uile Eorpach, cleachtas a roinnt agus a léiriú idir 
thíortha trí sheimineáir ghréasáin, agus bainisteoir an 
Chomhphobail Cleachtais ag tacú leis.

   inspreagadh:   
   
Bhain na múinteoirí leas as an chomhar agus as cleachtas 
a roinnt, agus thug sin tacaíocht dóibh agus cur chuige uile 
scoile á fhorbairt timpeall ar an téama a roghnaigh siad:

   Maoiniú   

Maoiníodh na moil réigiúnacha taobh istigh den tionscadal. 
I ndiaidh an tionscadail, ní hionann na pleananna ó 
chomhpháirtí tionscadail go chéile ná an maoiniú maidir 
leis na moil réigiúnacha a choinneáil ag gabháil. San 
Ostair, comhtháthaíodh coincheap an mhoil réigiúnaigh le 
tionscnaimh náisiúnta eile chun tacú le comhordú leanúnach 
scoileanna go náisiúnta/réigiúnach. I measc samplaí eile tá 
an Bheilg, mar a bhfuil ceangal aige le cascáidiú na forbartha 
gairmiúla ar fud a thuilleadh scoileanna, agus an Fhrainc, mar 
ar cruthaíodh mol nua an mhí dheireanach den tionscadal 
chun tacú le tionscnamh straitéiseach: 

“Bhí sé tábhachtach dúinn a bheith 
páirteach sa tionscadail Living School 
Labs. Agus muid ag glacadh páirte sa 
mhol réigiúnach, bhí muid ábalta dea 
chleachtas a roinnt ar ábhar a raibh muid 
ag obair leis, mar atá úsáid gléasanna aon 
le haon. D’uasghrádaigh muid ár gcuid 
eolais ar chomharfhoghlaim sa tionscadal 
fosta, ábhar a d’fhorbair muid in éineacht le 
múinteoirí eile as tíortha Eorpacha eile.”

Xavier Garnier, lycée Pilote innovant 
international (lP2i) in Poitiers na Fraince

“Thug an tionscadal spreagadh agus 
tinfeadh dúinn le Edmodo [Timpeallacht 
Fhíorúil Foghlama] a scaipeadh ar fud na 
scoile... Agus muid ag obair le LSL, chonaic 
muid an dóigh ar leathadh dea chleachtais 
ar fud scoileanna eile, an dóigh ar chuir 
múinteoirí eile foirne r fhoghlama ar bun, cuir 
i gcás, agus roinnt múinteoirí ag oiliúint agus 
ag tacú le múinteoirí eile. Bhí muid ábalta é 
sin a mhacasamhlú.”  

ciarán Ó cinnéide, comhordaitheoir tFc, 
Scoil naomh Pádraig, Gaillimh, Éire

“Is cosúil gurb é próiseas na piarfhoghlama 
i mol an toradh is éifeachtaí agus is 
éifeachtúla de chuid LSL. Ós i dtír bheag 
a bhfuil cónaí orainn, tá sé éasca go leor 
leanúint ar aghaidh ar fíorbheagán costais.”  

Jens Vermeersch, ceannaire tionscadail 
lSl, Go! Flóndras na Beilge 

“Tá ceangal ag mol réigiúnach nua Grenoble 
le straitéis reatha náisiúnta na hAireachta 
Oideachais Faire entrer l’école dans l’ère du 
numérique (An scoil a thabhairt isteach sa 
Ré Dhigiteach), chun úsáid TFC a fhorbairt 
go mór san oideachas.”

Karine aillerie, comhordaitheoir náisiúnta 
lSl, canoPe, an Fhrainc 
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Achoimre ar thorthaí Living Schools Lab 

Creat chun athrú a Phríomhshruthú  
le tFC

Scoil iomlán: 
inniúlacht na 

teicneolaíochta 
an nascacht a 

chumasú 

Scoil iomlán: fianaise ar chleachtas imscrúdaitheach agus ar raon nascachta

Soláthraíonn tuarascáil na gCuairteanna Breathnóireachta 
Nasctha creat chun athrú a phríomhshruthú le TFC agus 
forbhreathnú os coinne gach bunpharaiméadair a úsáideadh 
chun an chéad ghrúpa scoileanna de líonra LSL a roghnú. 
Baineann sé leas as an fhaisnéis leathan a bailíodh i rith 
na breathnóireachta, mar shampla na cuairteanna chuig 
Scoileanna chun Cinn i ngach ceann den 12 thír a bhí ina 
gcomhpháirtí sa tionscadal. Bunaithe ar an bhreathnóireacht, 

forbraíodh coincheap na “Comharscoile” ina “Creat chun 
Athrú a Phríomhshruthú”. Úsáidtear an creat ansin – go 
comhlántach le samhail aibíochta a forbraíodh sa tionscadal 
iTEC – chun an fhianaise a achoimriú de réir ceithre chatagóir 
a shonraíonn na leibhéil éagsúla “nascacht” a chonacthas i 
Scoileanna chun Cinn: Frithghníomhach; Freagrúil; Nasctha; 
agus Idirnasctha. 

  Scoileanna frithghníomhacha:  taispeánann siad 
úsáid na dteicneolaíochtaí nua, ach is minic nach bhfuil 
ceangal díreach ag cur i bhfeidhm an trealaimh nua le 
forbairtí uile scoile san fhoghlaim agus sa teagasc.

  Scoileanna freagrúla:  freagraíonn siad d’athruithe ón 
bharr anuas agus bíonn siad ar lorg deiseanna dóibh 
siúd a bhfuil suim acu ann páirt a ghlacadh i dtionscadail 
a rachaidh chun leasa na múinteoirí nó na ndaltaí taobh 
istigh den scoil.

  Scoileanna nasctha (imscrúdaitheacha): bíonn cur 
chuige straitéiseach acu maidir le cur i bhfeidhm na 
teicneolaíochta; tá tuiscint chomhpháirteach ann go n 
úsáidfear an teicneolaíocht chun forbairtí uile scoile a 
fhiosrú.

  Scoileanna idirnasctha (comharscoileanna):  
Bíonn na heocharthéamaí le haghaidh na nuála agus na 
forbartha taobh istigh den scoil ar eolas ag an bhfoireann 
ar gach leibhéal. Tá foireann múinteoirí sa scoil a bhíonn 
i mbun gníomhaíochtaí seachtracha taobh amuigh den 
scoil. Is tábhachtach an ról atá ag an teicneolaíocht san 
athrú oideolaíoch.

De réir na breathnóireachta, tá Scoileanna chun Cinn chun 
tosaigh maidir le nuáil uile scoile trí cheangal a dhéanamh 
le scoileanna eile, a gcuid cleachtais a thaispeáint, foghlaim 
óna chéile, agus an dóigh ar féidir é seo a phríomhshruthú 
sin a léiriú (a thaispeáint do dhaoine eile). Tá an méid seo i 
gceist le Comharscoileanna:

  Fís a cheanglaíonn an teagasc agus an fhoghlaim le 
húsáid éifeachtach na teicneolaíochta.

  Rochtain ar fhoghlaim tríd an teicneolaíocht a úsáid sa 
seomra ranga agus thar an lá scoile.

  Forbairt ghairmiúil chomhordaithe agus deiseanna ar 
bhreathnú ar chleachtas.

  Múinteoirí sármhaithe atá in ann daoine eile a spreagadh, 
cleachtas a léiriú agus comhphobail forbartha gairmiúla 
a threorú.

Frith-
ghníomhach

Freagrúil

nasctha

Idirnasctha

Fianaise ar 
chleachtas 

imscrúdaitheach 
agus nascacht
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An bhéim seo ar líonrú agus ar chomhar, gabhann sí le ceann 
de na príomhthorthaí ó shuirbhé TALIS 2013: “Na múinteoirí 
siúd a bhfuil lámh acu i gcomharfhoghlaim, tugann siad le fios 
go mbaineann siad níos mó úsáide as cineálacha nuálacha 
oideolaíochta agus go bhfuil siad níos sásta lena bpost” 
(Suirbhé Idirnáisiúnta maidir le Teagasc agus Foghlaim (TALIS) 
de chuid ECFE Torthaí 2013).

Is ionann, geall leis, an nascacht agus táscaire an 
chomharchultúir agus an mhana faoin athrú atá sa scoil. 
Bunaíodh an hipitéis seo ar thorthaí na breathnóireachta: chun 
go mbaine scoil barr a cumais as an teicneolaíocht, ní mór go 
mbeadh ardchéim idirnascacht inti. Tá faisnéise thábhachtach 
ann faoi imscrúduithe leanúnacha chun an cleachtas a fhorbairt 
ar fud na scoile ina hiomlán. Is cosúil go bhfuil na Scoileanna 
chun Cinn níos “idirnasctha” – bíonn múinteoirí agus daltaí 
idirnasctha taobh istigh den scoil, le páirtithe leasmhara 
(tuismitheoirí agus an comhphobal áitiúil), le scoileanna eile 
agus le comhpháirtithe eachtracha. Forbraítear an creat 
seo níos mó sa tuarascáil dheireanach ar na Cuairteanna 
Breathnóireachta Nasctha (cáipéis inseachadta LSL D3.3), 
agus tugtar tuairisceoir le gach ceann de na catagóirí éagsúla 
ar tugadh breac chuntas orthu i rith roghnú na scoileanna ag 
tús an tionscadail. Is féidir an creat a úsáid chun measúnú a 
dhéanamh ar cé chomh nasctha atá an scoil, trí bhreathnú ar 
na próifílí mionsonraithe a cruthaíodh le haghaidh scoileanna 
frithghníomhacha, freagrúla, nasctha agus idirnasctha, agus 
achoimre á déanamh ar ghníomhaíochtaí tacúla de réir na 
gcatagóirí éagsúla.

Comharchúrsa Forbartha do scoileanna
Forbraíodh an Creat chun Athrú a Phríomhshruthú i 
gComharchúrsa Forbartha LSL do Scoileanna, agus sraith 
de 10 n imscrúdú ann a rinne múinteoirí agus ceannairí scoile 
chun tacú le machnamh uile scoile agus athrú a dtacaíonn 
an teicneolaíocht leis. Is trí cheardlanna an tionscadail (idir 

aghaidh ar aghaidh agus ar líne) agus Scoil Samhraidh LSL 
a forbraíodh an cúrsa agus na himscrúduithe, agus is le 
grúpa fócais beag d’ardchleachtóirí agus le grúpa níos mó de 
cheannairí sinsearacha scoile a tástáladh iad. 

ComharChúrsa Forbartha do sCoileanna:
10 n imscrúdú chun tacú le príomhshruthú úsáide tFC

1 An Chéad Cheardlann Phiarmhalartaithe

2 Breathnú agus Machnamh ar Chleachtas Seomra Ranga i mo Scoil

3 Fócas Uile Scoile a Fhorbairt

4 Creat Forbartha Gairmiúla a Chruthú do Mhúinteoirí

5 Cuairt Phiarmhalartaithe

6 Daltaí mar Cheannairí Digiteacha

7 Comhpháirtíochtaí agus Líonraí a Fhorbairt

8 Cleachtas a Roinnt le Daoine Eile

9 Comharscoileanna

10 An Dara Ceardlann Phiarmhalartaithe: Torthaí agus Aschur

Leagtar an cúrsa amach mar shraith imscrúduithe do scoil 
atá ag iarraidh cultúr uile scoile níos comhoibríche a fhorbairt. 
Is solúbtha an struchtúr atá ann, mar sin tá rogha seachadtaí 
éagsúla ann de réir thosaíochtaí agus mhaoiniú na scoile. De 
réir an phlean forbartha atá ann sa scoil, is féidir gur leor do 

roinnt scoileanna/múinteoirí imscrúdú amháin a leanúint, ach 
is féidir gurbh fhearr do scoileanna/múinteoirí eile conair níos 
luathaithe a úsáid.   
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Is léir fócas an chúrsa óna theideal: spreagadh agus tacú 
lena thuilleadh comhair taobh istigh de scoileanna agus idir 
scoileanna. Na cleachtais nuálacha a chonacthas agus a 
achoimríodh i dtuarascáil na gCuairteanna Breathnóireachta 
Nasctha os coinne an Chreata chun Athrú a Phríomhshruthú, 
tá siad leabaithe taobh istigh d’imscrúduithe an chúrsa, 
mar shampla “Fócas Uile Scoile a Fhorbairt” agus 
“Comhpháirtíochtaí agus Líonraí a Fhorbairt”.

Caithfear a rá nach ionann an cúrsa agus eiseamláir d’athrú 
oideolaíoch ar fud na scoile ina hiomlán. Is é rún chúrsa LSL 
ná múinteoirí a spreagadh le glacadh le cur chuige uile scoile 

agus iad i mbun imscrúduithe agus comhair le daoine eile. 
Ba é an t athrú oideolaíoch fócas thionscadal iTEC, áfach. 
Tá a mhodheolaíocht “Seomra Ranga na Todhchaí” bunaithe 
ar shamhlacha r aibíochta a úsáidtear i dtíortha mar an Iorua 
agus an Ríocht Aontaithe agus ar Ghníomhaíochtaí Foghlama 
an tionscadail a chur i bhfeidhm i mbreis agus 2,500 rang 
i 20 tír. Cuidíonn an mhodheolaíocht “Seomra Ranga na 
Todhchaí”, agus a shamhaltú aibíochta, le scoileanna athrú 
oideolaíoch a bhaint amach agus bogadh go dtí leibhéil níos 
airde maidir le cumasú ar fud na scoile, na múinteoirí agus 

na bhfoghlaimeoirí. 

  Sraith Straitéisí do Sheomra Ranga na todhchaí
  Gníomhaíochtaí nuálacha Foghlama
  Samhaltú na haibíochta i Seomra Ranga na 

todhchaí ar son an athraithe oideolaíoch

Leibhéal 1 - Malartaigh

Leibhéal 2 - Saibhrigh

Leibhéal 3 - Feabhsaigh

Leibhéal 4 - Fairsingigh

Leibhéal 5 - Cumhachtaigh

imshaol na scoile chun an comhphlé gairmiúil a athrú

Freagrúil Frithghníomhach

NascthaIdirnasctha

comharchúrsa do Scoileanna: 10 n-imscrúdú
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tátail agus moltaí

tátail moltaí Lucht 
déanta 
beartas

Scoileanna/

múinteoirí

1. BEARTAS NÁISIÚNTA 
Baineann scoileanna leas as treorú 
oideolaíoch agus as treorú teicniúil a 
sholáthraítear go náisiúnta. 

Cuir moil réigiúnacha agus líonraí scoileanna ar bun chun 
cleachtas a roinnt agus comhar a dhéanamh. 

Maoinigh scoileanna/múinteoirí le bheith ina n ambasadóirí 
chun imscrúduithe a dhéanamh agus na torthaí a scaipeadh 
chun tacú le forbairtí náisiúnta/Eorpacha.

✔ ✔

2. MAOINIÚ 
Baineann scoileanna leas as a bheith 
ag cruinniú go rialta le húdaráis 
beartais agus maoinithe chun eolas a 
mhalartú agus eocharghníomhaíochtaí 
a aithint a chuirfeadh feabhas ar 
an teagasc agus ar an fhoghlaim le 
maoiniú sa todhchaí.

Cuir líne maoinithe faoi leith ar bun don TFC go sonrach, 
a chuimsíonn costas athsholáthar, athchóiriú agus/nó 
athnuachan an trealaimh atá ann cheana.

✔ ✔

3. FÍS 
Tá ráiteas soiléir i bhfís na scoile 
faoin athrú uile scoile a bheartaítear, 
agus samplaí a léiríonn ról na 
teicneolaíochta leis.

Forbair Cásanna Seomra Ranga na Todhchaí mar chuid 
den phróiseas pleanála uile scoile, le straitéis foghlama 
agus teagaisc a leabaíonn úsáid na dteicneolaíochtaí ar 
fud an churaclaim do gach dalta. 

✔

4. SOLÁTHAR FOIRNE AGUS 
FORBAIRT GHAIRMIÚIL 
Toghann na scoileanna nasctha 
foireann teagaisc agus foghlama 
ag a bhfuil freagracht agus am 
cleachtas nuálach a threorú, a chur i 
bhfeidhm agus a mhonatóiriú. Is mór 
ag scoileanna a bheith i dteideal líon 
bliantúil socraithe d’uaireanta faoi 
choinne oiliúint TFC agus forbairt 
ghairmiúil.

Cuir am i leataobh d’fhoireann teagaisc agus foghlama le 
cruinniú le chéile agus plé a dhéanamh. 

Déan idirdhealú idir tacaíocht oideolaíoch agus tacaíocht 
theicniúil. 

Socraigh tagarmharc Eorpach maidir le teidlíocht 
chaighdeánaithe ar oiliúint. 

Bíodh deiseanna ann taobh istigh d’fhorbairt ghairmiúil 
na múinteoirí le haghaidh breathnú ar chleachtas agus ar 
theagasc foirne.

✔ ✔

5. ROCHTAIN 
Bhainfeadh scoileanna leas as 
sonraíocht íosta maidir le trealamh 
agus as rochtain mhaith gan sreang 
do gach seomra ranga.  

Soláthair comhairle náisiúnta faoi threalamh TFC agus 
soláthar seirbhísí.

Soláthair sonraíocht íosta maidir leis an teicneolaíocht i 
spásanna teagaisc agus foghlama. 

Soláthair WiFi ardtoillte lena bhfuil daltaí in ann gléasanna 
aonair a úsáid i ngach seomra ranga agus spás foghlama.

✔ ✔

Seo a leanas achoimre ar na príomhthátail ó thionscadal 
LSL. Os coinne gach tátail tá breac chuntas ar na moltaí 
a tháinig as breathnóireacht ar na Scoileanna chun Cinn 
agus as an idirphlé leanúnach le comhordaitheoirí náisiúnta 

agus le ceannairí sinsearacha scoile, múinteoirí agus daltaí i 
scoileanna líonra LSL. Tá na sonraí iomlána le fáil i dtuarascáil 
na gCuairteanna Breathnóireachta Nasctha. 
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6. CURACLAM AGUS ACMHAINNÍ  
Leis na teicneolaíochtaí éiritheacha, 
mar néalríomhaireacht, is fearr 
an rochtain ar ábhair foghlama, 
ar acmhainní digiteacha agus ar 
phunanna digiteacha agus is fusa 
roinnt na n acmhainní idir mhúinteoirí 
agus is minice agus is luaithe an t 
aiseolas nó an freagra ar dhaltaí.

Caithfidh scoileanna smaoineamh ar an tacaíocht atá ann le 
haghaidh ábhair foghlama, cumarsáide agus aiseolais taobh 
amuigh d’am traidisiúnta an cheachta.

Ní mór úsáid TFC a mhapáil le hinniúlachtaí in ábhair 
éagsúla. Ní mór go mbeadh tuairisceoirí eocharleibhéil sa 
churaclam maidir le húsáid TFC.

Ba chóir do scoileanna treoir r shábháilteachta níos soiléire 
a shocrú.

✔ ✔

7. DALTAÍ  
Soláthraíonn daltaí a tharraingt 
isteach san fhorbairt uile scoile 
aiseolas luachmhar faoi úsáid na 
teicneolaíochta.  

Togh grúpa ceannairí digiteacha as na daltaí a thabharfaidh 
tacaíocht do dhaltaí eile agus do mhúinteoirí. 

Iarr ar dhaltaí sárthaispeántas scoile a fhorbairt chun 
saothar na ndaltaí a chur chun cinn.

✔

8. SPÁSANNA FOGHLAMA 
Baintear úsáid as gach aon spás 
fisiceach agus fíorúil le tacaíocht 
a thabhairt do theagasc agus 
d’fhoghlaim.

Iniúch agus monatóirigh an tráth agus an dóigh a bhfuil an 
teicneolaíocht á húsáid sa scoil

D’fhéadfaí seomra a chur in oiriúint mar Sheomra Ranga na 
Todhchaí le cuir chuige éagsúla oideolaíocha a thriail agus a 
léiriú sula gcuirtear i bhfeidhm iad ar fud na scoile.

✔

9. MODHEOLAÍOCHT LSL     
Spreagann próiseas LSL, lena chuid 
mol réigiúnach, lena chomhchreat 
agus lena chomhtheanga sa Phlean 
STEPS agus “Taispeáin, Léirigh, 
Bailíochtaigh”, scoileanna le cleachtas 
a roinnt agus monatóireacht a 
dhéanamh ar dhul chun cinn phlean 
forbartha na scoile.

Nuair a bhíonn piarscoileanna 
ag obair le chéile, spreagtar an 
nuáil agus cruthaítear deiseanna 
do mhúinteoirí agus do dhaltaí le 
bheith ag obair le chéile i scoileanna 
éagsúla. 

Cuir comhchreat, nó comhtheanga, ar bun chun tacú le 
comhar agus le úsáid uirlisí mar Phlean STEPS chun na 
cuspóirí a dhoiciméadú agus chun tacú leis an phróiseas 
forbartha uile scoile.

Téigh le líonraí scoileanna chun comhar a dhéanamh, 
cleachtas a roinnt agus úsáid TFC a imscrúdú chun tacú le 
hathrú uile scoile.

Cuir comharthionscadail ar bun in éineacht le scoileanna 
eile trí líonraí mar eTwinning. 

Athbhreithnigh deiseanna maoinithe (e.g. Erasmus+) agus 
scoláireachta chun cur isteach ar thacaíocht le dul i mbun 
comhair le scoileanna eile.

Téigh i dteagmháil le comhpháirtí Ollscoile nó le 
sainchomhairleoir neamhspleách faoi choinne tacaíochta 
maidir le hathrú a fhorbairt agus an fhianaise leis a 
dhoiciméadú.

✔

10. COMHPHÁIRTÍOCHTAÍ AGUS 
LÍONRAÍ 
Nuair atá comhpháirtíochtaí agus líonraí 
ann, spreagtar cultúr an chomhair taobh 
istigh den scoil chun tacú le hathrú. 

Ba chóir Comhpháirtíochtaí agus 
Líonraí a fhorbairt le tuismitheoirí agus 
leis an chomhphobal; le scoileanna 
eile; le gnólachtaí áitiúla agus le 
soláthraithe tráchtála.

Úsáid an creat chun athrú a phríomhshruthú de chuid LSL 
le feiceáil cé chomh nasctha is atá an scoil.

Forbair plean gníomhaíochta chun na tosaíochtaí 
a thaispeáint maidir le forbairtí taobh istigh de 
chomhpháirtíochtaí agus líonraí.

Roghnaigh imscrúdú cuí agus cuir isteach i bplean forbartha 
na scoile é, agus togh Ceannaire agus Cleachtóir an 
Imscrúdaithe.

✔
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tionscnaimh agus tionscadail 
ghaolmhara 
  Saotharlann Sheomra Ranga na todhchaí   

Is timpeallacht foghlama spreagthach sa Bhruiséil í Saotharlann 
Sheomra Ranga na Todhchaí (FCL) a chruthaigh European 
Schoolnet agus a thugann dúshlán cuairteoirí athsmaoineamh 
a dhéanamh ar ról na hoideolaíochta, na teicneolaíochta agus 
an dearaidh ina gcuid seomraí ranga. Ó osclaíodh Saotharlann 
Sheomra Ranga na Todhchaí i mí Eanáir 2012, chruinnigh 
lucht déanta beartas, comhpháirtithe tionscail, múinteoirí 
agus páirtithe leasmhara oideachais eile le chéile go rialta i 
gceardlanna oiliúna aghaidhe ar aghaidh   agus i seimineáir 
straitéiseacha chun físeanna a fhorbairt faoi scoil na todhchaí 
agus faoi na straitéisí chun í a bhaint amach.

 fcl.eun.org 

  itec (7ú creatchlár an choimisiúin eorpaigh,   
  2010 2014)   

Agus treoirthionscadail scoile i mbreis agus 2,500 seomra 
ranga i 20 tír agus 17 n aireacht oideachas páirteach ann, 
ba é iTEC an tionscadal uile Eorpach ba mhó go nuige seo 
dá raibh dírithe ar an teagasc agus ar an fhoghlaim i seomra 
ranga na todhchaí. Bunaithe ar a mhodheolaíocht rathúil, 
chruthaigh iTEC an tSraith Straitéisí do Sheomra Ranga na 
Todhchaí chun go mbeidh múinteoirí, ceannairí scoile agus 
lucht déanta beartas in ann treochtaí oideachais a aithint, 
Cásanna do Sheomra Ranga na Todhchaí a chruthú agus 
Gníomhaíochtaí Foghlama nuálacha a fhorbairt.  

 fcl.eun.org/itec

  Saotharlann na Seomraí Ranga   
  cruthaitheacha (clár an choimisiúin eorpaigh   
  um Fhoghlaim ar Feadh an tSaoil, 2013 2015)  

Bíonn an tionscadal Saotharlann na Seomraí Ranga 
Cruthaitheacha ag obair le 45 scoil in 8 dtír Eorpacha agus 
le 9 nAireacht Oideachais chun fianaise a bhailiú ar chur i 
bhfeidhm, ar thionchar agus ar scálú suas úsáide táibléad 
ar scoil. Cuideoidh na torthaí le lucht déanta beartas le 
cinntí eolacha a dhéanamh ar na buntáistí oideolaíocha 
a bhaineann le húsáid táibléad agus ar chur i bhfeidhm 
ríomhchlár 1:1. 

 creative.eun.org 

  acadamh european Schoolnet  

Is é Acadamh European Schoolnet an chéad chlár oibre a 
sholáthraíonn cúrsaí ar líne saor in aisce atá saincheaptha 
do mhúinteoirí agus d’oideoirí. Cuireadh i bhfeidhm an 
chéad dá chúrsa, Cásanna do Sheomra Ranga na Todhchaí 
agus Cleachtais Nuálacha chun Eolaíocht, Teicneolaíocht, 
Innealtóireacht agus Matamaitic a Theagasc ar Mhodh 
Tarraingteach, go rathúil in earrach na bliana 2014. Tá a 
thuilleadh cúrsaí le lainseáil in 2014 agus in 2015. 

 www.eunacademy.eu
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Dea 
chleachtas: 
cleachtas á roinnt 
sna scoileanna

  Breis is 70 físeán faoi dhea chleachtas á roinnt ag scoileanna chun a gcuid 
cleachtais a léiriú.

  “Aird ar Chleachtas” ailt a thugann léargas níos doimhne ar roinnt scoileanna 
ón líonra.

Breathnói-
reacht:  
léargais á roinnt

  Modheolaíocht agus léargais ó na cuairteanna breathnóireachta á 
roinnt, amharc ar scoileanna as 12 thír agus ar phlé ó na fócasghrúpaí 
náisiúnta, agus le lucht ardbhainistíochta i scoileanna agus in eagraíochtaí 
comhpháirtíochta an tionscadail:

   Blag ar Bhreathnóireacht:   Léargais agus smaointe a gabhadh le linn 
na gcuairteanna chuig Scoileanna chun Cinn.

   Tuarascáil na gCuairteanna Breathnóireachta Nasctha 
(D3.3): Tuarascáil dheireanach a chumhdaíonn na cuairteanna 
breathnóireachta chuig na scoileanna, faoi cheannas Diana Bannister, 
Ollscoil Wolverhampton. Cuimsítear anailís agus léargais, tátail agus moltaí, 
mar aon le 12 chás staidéar tíre, a forbraíodh le tacaíocht ó gach ceann de 
na Comhordaitheoirí Náisiúnta.

   Cás staidéir tíre:   A rinneadh le tacaíocht ó na comhordaitheoirí náisiúnta.

Forbairt 
Ghairmiúil: 
eolas á roinnt

   Smailceacha Foghlama:  leabharlann a bhfuil breis is 30 ócáid bheag 
foghlama ar líne inti do mhúinteoirí agus do scoileanna;

   Cúrsa Forbartha Gairmiúla do Chomharscoileanna   (D5.3): 
Forbraíodh de réir na breathnóireachta é, tacaíonn sé le dea chleachtas a 
phríomhshruthú agus le cur chuige uile scoile maidir le húsáid TFC. Tá 10 n 
imscrúdú agus ábhar tacaíochta ann.

Bailíochtú    Lámhleabhar Bailíochtaithe   (D4.2.2): Forbraíodh agus tástáladh an 
lámhleabhar i rith an tionscadail; is lámhleabhar é le haghaidh tionscadal de 
chuid an Choimisiúin Eorpaigh, comhlachtaí agus eagraíochtaí a bhfuil suim 
acu i mbailíochtuithe a reáchtáil i scoileanna san Eoraip.

Tá tuilleadh 
acmhainní    
ar shuíomh 
gréasáin 
Shaotharlann 
Sheomra Ranga 
na Todhchaí 
fcl.eun.org

   Eolaire cleachtas ranga:   Samplaí bunaithe ar an chleachtas a 
thacaíonn le príomhshruthú na teicneolaíochta agus pleananna sheomra 
ranga na todhchaí.

   Forbairt ghairmiúil:   Idir cheardlanna aghaidhe ar aghaidh san FCL 
agus acmhainní oiliúna, seimineáir ghréasáin agus cúrsaí ar líne saor in aisce 
trí Acadamh European Schoolnet.

   Sraith Straitéisí do Sheomra Rang na Todhchaí:   Chun Cásanna 
Sheomra Ranga na Todhchaí agus Gníomhaíochtaí Foghlama a chruthú 
agus a chur i bhfeidhm duit féin. 

   Ambasadóirí Sheomra Ranga na Todhchaí:   Líonra de mhúinteoirí 
nuálacha chun tacú le príomhshruthú na gcur chuige nuálach teagaisc 
agus foghlama go náisiúnta. Cuireann an líonra fáilte roimh mhúinteoirí a bhí 
gníomhach i dtionscadail de chuid European Schoolnet agus ar mhaith leo a 
bheith bainteach le treoirthionscadail bailíochtaithe amach anseo.   

   Seirbhís bailíochtaithe:   Tairgeann sí deis do thionscadail CE, do 
chomhlachtaí agus d’eagraíochtaí eile úsáid a bhaint as líonra scoileanna 
beo agus múinteoirí Sheomra Ranga na Todhchaí le haghaidh bailíochtú 
agus treoirthionscadail scoile.


