
Socrúcháin Scoile don 
B.Oid Ceithre Bliana

Dearadh an B.Oid ceithre bliana le critéir
chreidiúnaithe na Comhairle Múinteoireachta a
chomhlíonadh do sholáthróirí Cláir Oideachais
Tosaigh do Mhúinteoirí. Tá breathnóireacht,
teagasc rang-bhunaithe agus scoil-bhunaithe agus
gníomhaíochtaí foghlama mar chuid den ghné den
B.Oid ceithre bliana a bhaineann le socrúchán
scoile. Tá socrúcháin deartha chun a chinntiú go
bhfaigheann mic léinn taithí ar gach gné de shaol
na scoile agus go dtabharfaí treoir agus cumhacht
dóibh agus iad á oiliúint mar mhúinteoirí.

Ról an Phríomhoide & an 
Mhúinteora Ranga

• Cuireadh an socrúchán scoile le chéile chun na critéir
atá leagtha amach ag an gComhairle
Mhúinteoireachta a chomhlíonadh.

• Samhlaíonn An Chomhairle Mhúinteoireachta go
bhfuil ról ag príomhoidí agus ag múinteoirí ‘i
meantóireacht agus i bhfeitheoireacht’ mhic léinn. 

• Is í an bhrí a bhaineann Coláiste Mhuire gan Smál as
seo ná go leanfar ar aghaidh leis an dea-chleachtas
atá ann cheana féin ina dtéann múinteoirí agus
príomhoidí i ngleic le mic léinn chun comhairle
chabhrach a thabhairt dóibh. 

• Cuirfidh Coláiste Mhuire gan Smál treoir ar fáil do
scoileanna maidir le haiseolas a thabhairt do mhic
léinn. 

• Tá an gaol meantóireachta idir an múinteoir agus an
t-ábhar oide thar a bheith luachmhar. Ba mhaith le
Coláiste Mhuire gan Smál go leanfaí ar aghaidh le seo
agus aithnítear nach bhfuil measúnú mar ghné de ról
an phríomhoide ná an mhúinteora. 

Tá Coláiste Mhuire gan Smál an-bhuíoch do gach scoil a
chomhoibríonn leis an gColáiste chun múnla an
tSocrúchain Scoile mar atá a chur ar fáil agus do gach
scoil a chur moltaí ar aghaidh faoin múnla nua. 

Gnéithe na Socrúchán Scoile

• Ceithre shocrúchán thar ceithre bliana

• Oilteacht an mhúinteora ranga mar mheantóir a
aithint. 

• Socrúcháin le bheith scaipthe amach thar tréimhse
ceithre bliana

• Rogha níos mó do mhic léinn maidir le suíomh an
tsocrúcháin

• Níos mó béime curtha ar fhoghlaim scoil-bhunaithe

• Fócas ar an leas a bhaineann le breathnóireacht ar
dhea-chleachtas

• Idir socrúcháin le páirtnéir agus gan páirtnéir

• Cur chuige comhtháite maidir le cuimsiú
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Socrúcháin Scoile,
Coláiste Mhuire gan Smál,
An Cuarbhóthar Theas,
Luimneach.
T: +353 61 204532, E: edel.foster@mic.ul.ie
http://www.mic.ul.ie/education/tp/



Socrúchán 1
Bliain 1, Seimeastar 1:
Léachtaí agus Ranganna Teagaisc 

• Ullmhúcháin d’obair scoile bunaithe sa Choláiste

• Fócas an ullmhúcháin:
- Cumas féinmhachnamh a fhorbairt
- Ag obair le múinteoirí comhoibríocha agus 

foireann na scoile 
- Iompair Ghairmiúil le linn an tsocrúcháin scoile 

Socrúchán 2
Bliain 1, Seimeastar 2:
Feabhra/Márta

Gach Luan agus tréimhse coicíse 

•  Meán rang

Fócas an tsocrúcháin: Tús á chur le teagasc

• Réamhrá á thabhairt de réir a chéile ar rangtheagasc

• Eagraíonn an Coláiste an socrúchán

• Beirt le chéile sa rang

Socrúchán 3
Bliain 2, Seimeastar 4:
Aibreán/Bealtaine 

Sé seachtaine ar scoil

• Fócas an tsocrúcháin: Breathnóireacht agus teagasc

• Trí seachtaine ag múineadh rang amháin 

• Coicís ag glacadh páirte i ngníomhachtaí na scoile 
uile  

• Eagraíonn an mac léinn an socrúchán

• Gan páirtnéir  

Socrúchán 4
Bliain 3, Seimeastar 6:

Taithí Oideachais Bhreise

Coicís i suíomh oideachais malartach roghnaithe ag an
mac léinn

LÉIRMHEAS AR AN SOCRÚCHÁN SCOILE
Socrúchán Leathnaithe 
Bliain 4, Seimeastar 7:

Meán Fómhair  - Samhain

Dhá sheachtain deag ar fhad

• Breathnóireacht, pleanáil, foghlaim scoil-uile agus 
tréimhsí mhúinteoireachta in aon scoil amháin

• Ag múineadh: Rang ó Rang a 1 – Rang a 6 do 
thréimhse trí seachtaine agus

• Rang Naíonáin do thréimhse trí seachtaine

• Fócas comhtháite ar chuimsiú agus ar fhreastal ar 
éagsúlacht chumais

• Eagraíonn an mac léinn an socrúchán

• Gan páirtnéir


