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Rialacháin um
Chúram Leanaí (Seirbhísí Réamhscoile)

(Uimh. 2)

• Rialachán a 5
• Sláinte, Leas agus Forbairt an Linbh
• Duine atá ag seoladh seirbhís réamhscoile, 

cinnteoidh sé/sí go n-éascaítear foghlaim, 
forbairt agus leas gach linbh laistigh d’imeachtaí
laethúla na seirbhíse trí na deiseanna cuí a chur 
ar fáil, mar aon leis na heispéiris, na 
gníomhaíochtaí, an idirchaidreamh, na hábhair 
agus an trealamh a oireann d’aois agus do staid 
forbartha an linbh agus dá c(h)omhthéacs
cultúrtha.



Céard atá á lorg ag na Cigirí?

• Conas mar atá an cúram pearsanta atá á
thabhairt do na páistí ag tacú le riachtanais 
bhunúsacha na bpáistí.

• Comhchaidreamh idir na bpáistí iad féin agus 
idir an fhoireann agus na páistí. 

• Conas mar a chuidíonn an timpeallacht sa 
tseirbhís le forbairt na bpáistí. 

• Conas mar a úsáidtear an clár gníomhaíochtaí
sa tseirbhís chun forbairt na bpáistí a chur chun 
cinn. 



Cén fáth a ndéantar 
breathnóireacht?

• Chun eolas a bhailiú

• Chun an t-eolas sin a roinnt ar mhaithe 
leis an bpáiste

• Chun aiseolas a thabhairt do 
thuismitheoirí maidir le dul chun cinn an 
pháiste



Tugann breathnóireacht deis duit:

tuiscint a fháil ar dul chun cinn, láidreachtaí, 
cumas agus ábhair spéise an pháiste 

– Comhordú lámh is súl
– Scileanna sóisialta

– Cumas comhrá
– Cumas dathanna a aithint

– Bia
– Codladh
– Úsáid leithris

– Cumas ginearálta an pháiste



Tugann breathnóireacht deis duit:

• Measúnú a dhéanamh ar do chuid oibre…
An bhfuil gníomhaíochtaí ró-éasca nó ró-
dheacair? Stíl cumarsáide – an ardaíonn 
sé suim an pháiste?

• An gnáthamh laethúil a mheas. An bhfuil 
dóthain ama ag páistí gníomhaíochtaí a 
chríochnú?

• Pleanáil a dhéanamh le gníomhaíochtaí
oiriúnacha a chur i bhfeidhm



Cé ag a bhfuil fáil acu ar thaifid?

• Tá cead ag tuismitheoirí gach eolas a 
fháil maidir lena bpáiste

• Daoine údaraithe, m.sh. Oifigigh 
Seirbhíse Réamhscoile

• Má tá imní maidir le Cosaint Leanaí – is 
féidir eolas a roinnt leis na húdaráis cuí. 



Rúndacht

• Tá teacht ag tuismitheoirí ar thaifid a 
bpáistí féin amháin

• Taifid a choinneáil sábháilte

• Cead a fháil ó thuismitheoirí taifid a roinnt



Cineálacha éagsúla 
breathnóireachta

• Tá dúshlán ag baint le breathnóireacht luath-
óige mar go bhfuil forbairt an pháiste an-tapa 
agus go bhfuil an-tionchar ag an timpeallacht ar 
an fhorbairt sin. 

• Ní mar a chéile ‘chuile pháiste – difríochtaí
cultúrtha, teaghlaigh agus taithí saoil

• Tá sé riachtanach measúnú a dhéanamh ar 
gach páiste.



Cineálacha éagsúla 
breathnóireachta

Sampláil Teagmhas (Event sampling): 
breathnóireacht a dhéanamh ar iompar áirithe 
agus taifid a choinneáil maidir leis an iompar seo 
amháin. 

Taifid Insinte (Narrative Records): Cur síos (i 
bhfoirm aiste) ar iompar an pháiste.
Sampláil thar Tréimhse (Time sampling): 
Úsáidtear an modh seo le heolas ginearálta a 
bhailiú. Déantar breathnóireacht ar bhun rialta thar 
tréimhse ama – m.sh. Gach 30 nóiméad ar feadh 3 
huaire a’ chloig.



Cineálacha éagsúla 
breathnóireachta

Breathnóireacht – páiste amháin (Target  Child 
Observations):  Breathnaítear ar pháiste amháin 
ag amanna áirithe thar tréimhse áirithe – is féidir 
go leor eolais a fháil faoi ghníomhaíochtaí, 
comhchaidrimh, forbairt scileanna agus tuisceana 
tríd an modh seo a úsáid.

Taifid Dialanna: úsáidtear na taifid seo go laethúil 
agus is bealach maith atá iontu le heolas a bhailiú
do thuismitheoirí.

Sreabhchairt (Flow charts): Déantar taifead ar 
ghluaiseacht an pháiste thar tréimhse ama.



Cineálacha éagsúla 
breathnóireachta

� Nótaí Starógacha (Anecdotal notes) –
Ag coinneáil nótaí ar gach rud atá ar bun 
ag an bpáiste

� Grianghraif – le cead tuismitheora 
amháin

� Seicliosta maidir le forbairt an pháiste

� Scéalta – ag breacadh síos nótaí maidir le 
scéalta agus spraoi an pháiste.



Breathnóireacht

• Ag cur grianghraif, pictiúir, samplaí de 
ghníomhaíochtaí, .srl isteach le nótaí
scríofa. Tugann seo deis tuiscint níos fearr 
a fháil ar an mbealach a dhéanann páistí
idirghníomhú lena dtimpeallacht chun ciall 
a dhéanamh den saol.





Teimpléid

• seicliosta maidir le forbairt an linbh: 
Féach an sampla

Bí aireach – níl tú ag déanamh diagnóise
(Féach leabhar an NCNA).

• Tuairisc maidir le Breathnóireacht: 
Féach an sampla

(bunaithe ar seicliosta agus 
breathnóireacht foirmiúil / neamhfhoirmiúil





Bhí Jo ag péinteáil ar feadh tamaill
nuair a chonaic mé í ag déanamh 
“cnoc” den pháipéar.



Ní fhaca mé a leithéid seo ag tarlú
riamh cheana – thosaigh mé ag 
tógáil phictiúir. Bhí Jo ag coinneáil 
súil ghéar ar an bpéint.



Chuir Jo an scuab péinteála ar an 
bpáipéar ag barr an chnoic –
thosaigh an phéint ag sileadh agus 
bhí líne gorm le feiceáil.



Chuir Jo tuilleadh péinte ar an 
scuab agus thosaigh sí ag ligean 
cead di sileadh síos arís.



Chuir sí tuilleadh péinte 
leis an ábhar bándearg a 
bhí ar bharr an phictiúir.



Thosaigh an phéint seo ag sileadh síos.



Bhrúigh Jo an páipéar suas arís chun 
ard an chnoic a dhéanamh níos géire. 
Bhí an líne gorm ag rith síos díreach 
anois.



Chuir sí tuilleadh péinte ar bharr
an phictiúir.



Choinnigh sí ag breathnú air go dtí
gur shil an phéint síos go híochtar
an leathanaigh.



An chiall atá le baint as seo:
Jo - fuair tú amach gur féidir leis an bpéint 
gluaiseacht. Choinnigh tú súil ghéar amach. Ní
amháin gur péintéir tú, ach is eolaí tú chomh 
maith. Rinne tú turgnamh (experiment). 
Bhreathnaigh tú ar an tionchar a bhí ag an 
bpéint ar an bpáipéar. Is mar seo a fhaigheann 
eolaithe rudaí amach. Chuir tú suim in ábhar 
agus d’fhoghlaim tú tuilleadh faoi.



Deiseanna agus Féidearthachtaí
Breathnaíonn sé go bhfuil suim ag Jo sna bealaigh éagsúla 
ar féidir úsáid a bhaint as péint.  Is fiú tuilleadh iniúchadh a 
dhéanamh ar seo.  Amárach bainfidh muid úsáid as cláir, 
péint tiubh agus uisce agus beidh sí in ann iad a 
mheascadh lena chéile. Taispeánfaidh muid na línte a 
tharraing Jo do na páistí eile agus b’fhéidir go mbeadh 
suim acu iontu chomh maith. Ansin, beidh an grúpa in ann 
cinneadh a dhéanamh faoi céard eile ba mhaith leo a 
dhéanamh.



Conas Córas a Chruthú
Treoirlínte ‘Aistear’ maidir le measúnú

• Samplaí d’obair an pháiste chomh maith le nótaí, 
grianghraif, fístéipeanna, scéalta, dialanna, taifid, 
seicliostaí agus tuairiscí.

• De réir na dtreoirlínte, ba chóir na taifid seo a stóráil i 
gcomhaid lárnacha nó i bhfillteán foghlama na bpáistí

• Is féidir fillteán, leabhar gearrthóg (scrapbook), nó
leabhar nótaí a úsáid chun ábhar na bpáistí a stóráil.

• Insíonn an bailiúchán scéal foghlamtha an pháiste – na 
hiarrachtaí, an dul chun cinn agus éachtaí atá bainte 
amach thar am.  



An Córas

•Cruthaigh córas a oireann duitse. 

•Déan plean maidir le cé agus cén uair atá an 
breathnóireacht le déanamh. 

•Socraigh córas a thugann deis do dhuine den 
fhoireann am a thógáil chun an breathnóireacht a 
dhéanamh i rith an tréimhse atá leagtha amach.



An Córas

• Seicliostaí
• Leabhar Nótaí
• Post-its
• Lipéid

Déan an t-eolas a bhailiú, déan anailís agus 
stóráil é in áit sábháilte



Céard ba chóir a thaifead

•Rúndacht
•Gan a bheith daorbhreithiúnach (Non-judgemental)
• (Objectivity) Oibiachtúlacht – Tabhair cuntas ar an méid a 
fheiceann tú – m.sh. Scríobh  “Bhí sí ag gáire”, ní “Bhí
áthas uirthi”
•Níor chóir breathnóireacht a léirmhíniú (interpretation) 
•Breathnóireacht a dhéanamh ar aicsean an pháiste – fág 
amach aon eolas nach bhfuil gaolmhar leis an méid atá ag 
tarlú le linn duit a bheith ag breathnú ar an bpáiste.



Conas Taifead a Dhéanamh

• Déan nóta den méid a fheiceann tú.
• Bí cúramach faoi chúrsaí sábháilteachta, 

timpeallachta agus modhanna oibre. 



An Tuismitheoir

• Cead an tuismitheora – cuir san áireamh 
ar an bhfoirm clárúcháin

• Ba chóir breathnóireacht an tuismitheora a 
chur san áireamh

• Má tugtar rud éigin faoi deara mar thoradh 
ar bhreathnóireacht, ba chóir an 
tuismitheoir a chur ar an eolas faoi

• Coinnigh taifid 



Baill eile den fhoireann páirteach 

• An t-eolas atá le taifead agus le roinnt
• Eolas a roinnt ar bhun riachtanais amháin 

(need to know basis)
• Rúndacht



Céard a tharlaíonn anois?

• Anailís agus Measúnú
� Pléigh conas atá spraoi an pháiste ag dul chun cinn –

taispeánann seo an suim atá ag an bpáiste i réimsí
éagsúla

� Céard a d’fhoghlaim tú féin?
� An bhfuil tionchar aige seo ar do chuid smaointe?
� Ar chóir duit aon ní a dhéanamh ar bhealach difriúil?
� An dtugann tú aon phátrúin faoi deara?
� Ar chóir an timpeallacht a athrú?  Ar chóir trealamh agus 

ábhar eile a bheith ar fáil?
� An dteastaíonn tuilleadh tacaíochta nó breis acmhainní?



Céard a tharlaíonn anois?
• Cruthaigh comhad acmhainní le haghaidh 

smaointe, téamaí a leathnú, curriculum 
iomlánaíoch (holistic) a fhorbairt – tagann an t-
eolas seo ón mbreathnóireacht atá déanta agat.

• Cuir béim ar láidreachtaí agus ar chumas an 
pháiste. Má tá aon imní ort, tabhair tacaíocht 
don pháiste agus cuir plean i bhfeidhm.

• Pléigh le tuismitheoirí/caomhnóirí agus leis an 
bhfoireann

• Déan athbhreithniú agus athchóiriú ar an bplean 
nuair is gá



Cé chomh minic ar chóir 
breathnóireacht a dhéanamh?

• Ba chóir taifead a dhéanamh 
ar gach páiste ar a laghad uair 
amháin sa téarma


