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Fáilte chuig do r-fheasachán 
Luathbhlianta.  

Bíonn an Rialtas i gcónaí ag lorg 
deiseanna chun ár n-earnáil 
luathfhoghlama agus cúraim leanaí a 
neartú tuilleadh, agus tacú le forbairt an 
lucht saothair. Anuraidh, d'fhoilsigh mé 
'Scileanna a Chothú: An Plean Lucht Oibre 
don Luathfhoghlaim agus Cúram agus 
Cúram Leanaí ar Aois Scoile 2022-2028', 
agus díreach an mhí seo caite, d'fhógair 
mé go nglacfaidh Éire páirt sa EFCE 
'Starting Strong Teaching and Learning 
International Survey (TALIS Starting 
Strong)'.   
 
Is suirbhé idirnáisiúnta é TALIS Starting Strong – an chéad cheann dá leithéid - a 
thugann deis d'oideoirí agus do bhainisteoirí luathbhlianta léargais a roinnt ar a 
bhforbairt ghairmiúil; creidimh agus cleachtais oideolaíocha; agus coinníollacha 
oibre, chomh maith le saincheisteanna éagsúla ceannaireachta, bainistíochta agus 
ionad oibre eile.   
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Féachann an suirbhé le láidreachtaí timpeallachtaí luathfhoghlama agus cúraim a 
aithint, agus deiseanna a fheabhsú. Tá Éire, chomh maith le 16 tír eile, ag glacadh 
páirte sa suirbhé. Tá an Phríomh-Oifig Staidrimh ceaptha chun tabhairt faoin suirbhé 
anseo in Éirinn.  Spreagtar go láidir rannpháirtíocht agus rannpháirtíocht trí 
shocruithe agus baill foirne a ndeachaigh siad i dteagmháil leo chun páirt a ghlacadh 
sa triail allamuigh atá ar siúl faoi láthair 
 
Forbairt eile le déanaí a mholfainn duit dul i ngleic leis ná an comhairliúchán ar 
Dhréachtphrionsabail nua chun Teagmháil a dhéanamh leis na hEalaíona sa 
Luathfhoghlaim agus i gCúram Leanaí. Tá a fhios agam, mar oideachasóirí 
luathbhlianta agus cleachtóirí cúram leanaí in aois scoile, go n-éisteann tú go sciliúil 
le leanaí agus go dtéann tú i ngleic leo, á spreagadh chun iniúchadh a dhéanamh, 
rioscaí a ghlacadh agus forbairt mar smaointeoirí cruthaitheacha. Tá sé i gceist go 
dtacóidh na dréachtphrionsabail leis an obair thábhachtach seo. Iarraim ort d'eolas 
agus do shaineolas a roinnt chun a chinntiú go bhfuil na prionsabail chomh láidir 
agus chomh cuimsitheach agus is féidir, ionas gur féidir linn leanúint ar aghaidh ag 
cothú cruthaitheachta le chéile agus tacú le folláine leanaí agus leanaí óga.   
 
Le dea-ghuí,   
 

  

Roderic O’Gorman T.D. 

An tAire Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige 
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Scéim Náisiúnta Cúram Leanaí (NCS) - Rialacha Freastail 

Rinneadh plé le déanaí ar na rialacha a rialaíonn tinreamh, agus tuigimid go bhfuil 
imní ar roinnt tuismitheoirí agus soláthraithe, ag leanaí atá á mbailiú go luath ó am go 
chéile nó trí neamhfhreastal mar gheall ar thinneas, go gcaillfidh siad a 
bhfóirdheontas. Ba mhaith linn meabhrúchán a eisiúint ar rialacha na Scéime 
Náisiúnta Cúraim Leanaí a rialaíonn tearcfhreastal agus nasc a dhéanamh leis an áit 
ar féidir leat tacaíocht a fháil.  

Go hachomair, is féidir le tuismitheoirí a bpáistí a phiocadh suas go luath ó am go 
chéile gan aon tionchar ar a bhfóirdheontas. Tá an rud céanna fíor maidir le 
neamhfhreastal mar gheall ar thinneas.  Tá sé tábhachtach go mbeadh soláthraithe 
ar an eolas faoi seo agus go bhfuil an t-eolas ceart acu má bhíonn an scéal á phlé acu 
le tuismitheoirí. 

Chun tuilleadh comhthéacs a thabhairt, nuair a dhéanann teaghlaigh iarratas ar 
CHICK tabharfar dámhachtain dóibh lena n-áirítear an líon uasta uaireanta (45 nó 20) 
a d'fhéadfaí a fhóirdheonú. Ag an bpointe sin, oibríonn tuismitheoirí agus soláthraithe 
le chéile chun na huaireanta a theastaíonn laistigh de na huasuaireanta NCS a 
bhronntar a chomhaontú, bunaithe ar mheascán de na rudaí a theastaíonn ó 
thuismitheoir agus cad is féidir le soláthraí a thairiscint go réasúnta, agus ba cheart go 
léireodh na huaireanta a bunaíodh ar an gcóras é sin. Má theastaíonn uaireanta 
éagsúla ó thuismitheoirí ag pointí éagsúla sa bhliain, mar shampla uaireanta níos faide 
le linn sosanna meántéarma, is féidir freastal air sin. Cuirtear fóirdheontas an NCS i 
bhfeidhm ansin ar na huaireanta seo. 

Dearadh an Scéim le solúbthacht chun réaltacht shaol an teaghlaigh a léiriú: 

1. Slánú uaireanta:  

Agus na huaireanta seachtainiúla freastail ar an Hive á thuairisciú, is féidir le 
soláthraithe cuid uaireanta freastail laethúil a shlánú go dtí an chéad uair iomlán eile. 
Mar shampla, má fhreastalaíonn páiste ar 4 uair an chloig agus 1 nóiméad nó níos 
mó, taifeadtar é mar 5 uair an chloig tinrimh don lá sin. 

2. 12 seachtain fuinneog faoi láthair:  

De réir riachtanais Tusla, ní mór do sholáthraithe taifid tinrimh laethúla a choinneáil do 
gach leanbh, ach ní gá an t-eolas seo a logáil isteach ar an Hive. Mar chuid dá 
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dtuairisceáin sheachtainiúla ar an Hive, ní mór do sholáthraithe tuairisc a thabhairt an 
bhfuil leanbh ag freastal ar níos lú ná a n-uaireanta cláraithe do gach ceann de na 
hocht seachtaine roimhe sin as a chéile. Ag an bpointe seo, eiseofar fógra rabhaidh 
do thuismitheoir a chuirfidh ar an eolas iad faoin scéal. Ní athraítear an fóirdheontas 
ag an bpointe seo, agus fad is a bhristear an tearcfhreastal faoi sheachtain iomlán 
amháin de fhreastal ar na huaireanta comhaontaithe, ní thiocfaidh aon athrú ar an 
bhfóirdheontas.   

Má leanann an tearcfhreastal ar aghaidh ar feadh ceithre seachtaine eile as a chéile, 
áfach (m.sh. 12 sheachtain as a chéile gannfhreastail), déanfar athbhreithniú ar líon 
na n-uaireanta fóirdheonaithe a bronnadh faoin Scéim chun an meánlíon uaireanta an 
chloig ar fhreastail an leanbh orthu i ndáiríre a léiriú sa tréimhse dhá sheachtain déag 
roimhe sin. Ní dhéanfar an méid fóirdheontais roimhe seo.  

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach mbeidh ar thuismitheoir ná ar sholáthraí 
an fóirdheontas a aisíoc ar feadh uaireanta nár úsáid siad le linn na tréimhse tosaigh 
12 seachtaine seo: ach laghdófar a n-uaireanta a bhronntar chun na meánuaireanta 
a úsáideann siad amach anseo a léiriú.  

Ciallaíonn sé seo má ghabhtar tuismitheoir sa trácht, tá coinne ag páiste, nó má tá 
seantuismitheoir ar fáil chun iad a bhailiú go luath, ní ghearrfar pionós ar an teaghlach. 
Ní thabhóidh aon athrú ar fhóirdheontas go dtí go mbeidh an leanbh i láthair go 
leanúnach ar feadh an 12 seachtaine ar fad.  

3. Díolúintí:  

Foráiltear sa Scéim freisin do dhíolúintí ar leith do na rialacha tinrimh faoi chúinsí 
áirithe chun neamhláithreachtaí fada a cheadú i gcúinsí eisceachtúla. 

Is féidir le soláthraithe treoir mhionsonraithe a fháil maidir le rialacha tinrimh NCS agus 
samplaí de thuairisciú tearcfhreastail anseo. 

4. Comhlíonadh  

Is riachtanas é go dtuairiscíonn soláthraithe ar tearcfhreastal ag an bpointe ocht 
seachtaine. Má chinntear gur tharla ró-íocaíocht fóirdheontais, áit ar tharla 
tearcfhreastal níos faide ná an tréimhse 12 seachtaine seo agus nár thuairiscigh an 
soláthraí é, ansin aimseofar soláthraí mar neamhchomhlíontach. Sa chás seo, 
déanfaidh Pobal ró-éilimh a chúiteamh ón soláthraí. 

Má theastaíonn tuilleadh soiléirithe uait maidir leis na rialacha, téigh i dteagmháil leis 
an Ionad Soláthraithe Luathbhlianta (EYPC). Is é an bealach is tapúla chun teagmháil 
a dhéanamh leis an EYPC ná trí Iarratas a chur isteach ar an Early Years Hive. Is 
féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an EYPC freisin trí ghlaoch ar 01 511 7222 nó 
trí ríomhphost ag EYPC@pobal.ie

https://earlyyearshive.ncs.gov.ie/how-to-guides/how-to-guides-ncs/exemptions/
https://earlyyearshive.ncs.gov.ie/how-to-guides/how-to-guides-ncs/registration-returns/


R-Feasachán Eagrán Márta 
 

 

 

 

Scéim Náisiúnta Cúram Leanaí 
(NCS) - Grúpa Riaracháin 

Chuir an Roinn sraith cruinnithe i 
gcrích le déanaí le foghrúpa den 
Fhóram Páirtithe Leasmhara 
Luathfhoghlama agus Cúram Leanaí 
(ELCSF). Tionóladh an foghrúpa, a bhí 
comhdhéanta d'ionadaithe soláthraithe 
den chuid is mó, chun feabhsuithe 
féideartha a aithint chun cabhrú le 
soláthraithe leis an riarachán 
méadaithe a d'eascair as athrú ráta 
NCS Eanáir 2023. Ba mhaith linn an 
deis a thapú buíochas a ghabháil leo 
siúd a ghlac páirt san fhoghrúpa as a 
gcuid ama agus ranníocaíochtaí 
luachmhara. 

Mar thoradh air sin, d'imscaradh Pobal 
uirlis Chomhaontú Tuismitheoirí leath-
uathoibrithe an 15 Nollaig 2022. Tá sé 
mar aidhm ag an uirlis nua seo an t-
ualach riaracháin a bhaineann le 
hathruithe rátaí a laghdú trí gach méid 
seachtainiúil comhíocaíochta agus 
faisnéis ábhartha faoin leanbh agus 
faoin éileamh a áireamh go 
huathoibríoch. Tá an Comhaontú Nua 
do Thuismitheoirí ar fáil ar rannóg 
Éilimh an NCS ar an leathanach 
Clárúcháin, agus tá treoir a ghabhann 
leis an gcaoi le treoir ar fáil ar Early 
Years Hive. 

 

 

Tar éis ardú Eanáir, tháinig foghrúpa 
ELCSF chun críche le plé ar a 
bhféadfadh an Roinn agus an Pobal 
tús áite breise a thabhairt do 
mhíreanna a d'aithin soláthraithe in 
2023. Áirítear leo siúd: 

 Comhaontú Tuismitheora nach bhfuil 
sainiúil ó thaobh táillí de a fhiosrú agus 
dá bhrí sin baintear an gá le síniú 
tuismitheora nuashonraithe nuair a 
athraíonn an comhíocaíocht; 

 Réitigh a scrúdú chun riachtanais 
rianaithe tinrimh do sholáthraithe a 
fheabhsú;  

 Cumarsáid a scagadh le tuismitheoirí 
maidir le saincheisteanna amhail 
athnuachan chun an baol go gcuirfí 
dámhachtainí ar ceal trí dhearmad a 
laghdú. 

Bunófar ceardlanna laistigh de na 
míonna amach romhainn chun 
soláthar faisnéise seoltáin níos 
mionsonraithe a chur chun cinn agus 
athbhreithniú a dhéanamh ar réitigh 
rianaithe tinrimh tráchtála soláthraithe 
a úsáidtear. 

Mar mheabhrúchán, tá an tIonad 
Soláthraithe Luathbhlianta (EYPC) fós 
ar fáil chun cabhrú le soláthraithe ina 
dtagann deacrachtaí chun cinn maidir 
leis an Scéim a oibriú. Is é an bealach 
is tapúla chun teagmháil a dhéanamh 
leis an EYPC ná trí Iarratas a chur 
isteach ar an Early Years Hive. Is féidir 
leat teagmháil a dhéanamh leis an 
EYPC freisin trí ghlaoch ar 01 511 
7222 nó trí ríomhphost ag 
EYPC@pobal.ie. 

https://earlyyearshive.ncs.gov.ie/SignIn?ReturnUrl=%2FRegistrations%2F
https://earlyyearshive.ncs.gov.ie/SignIn?ReturnUrl=%2FRegistrations%2F
mailto:EYPC@pobal.ie
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Bord an Chláir a Cheapadh chun 
Maoirseacht a dhéanamh ar 
Phleanáil don Ghníomhaireacht Nua 
Luathfhoghlama agus Cúram Leanaí 

I mí an Mhárta 2022, d'fhoilsigh an 
tAire O'Gorman tuarascáil a léirigh 
athchóiriú mór ar an tsamhail 
oibriúcháin don luathfhoghlaim agus 
don chúram leanaí. Tháinig an 
Athbhreithniú ar an tSamhail 
Oibriúcháin in Éirinn um Fhoghlaim 
agus Cúram na Luath-Óige (ELC) 
agus um Chúram Leanaí ar Aois 
Scoile (SAC) ar an gconclúid gurb í 
gníomhaireacht thiomnaithe stáit an 
tsamhail oibriúcháin is fearr don 
earnáil luathfhoghlama agus cúraim 
leanaí do na blianta amach romhainn. 
Tacóidh gníomhaireacht thiomnaithe 
stáit le seirbhísí luathfhoghlama agus 
cúraim leanaí inrochtana, inacmhainne 
agus ardchaighdeáin a sheachadadh 
do leanaí agus dá dteaghlaigh agus 
don chlár oibre suntasach athchóirithe 
atá tiomanta don Rialtas. 

Ar an 21 Feabhra, d'fhógair an tAire 
O'Gorman go gceapfaí Bord Cláir chun 
maoirseacht a dhéanamh ar an 
bpleanáil don ghníomhaireacht nua 
luathfhoghlama agus cúraim leanaí. 
Déanfaidh Bord an Chláir, ar a mbeidh 
saineolaithe seachtracha agus 
ionadaithe ó roinnt Ranna Rialtais, 
maoirseacht ar thréimhse anailíse 
mionsonraithe, pleanála, 
rannpháirtíochta agus comhairliúcháin 
maidir leis an gclár athchóirithe seo. 

Cuimsíonn Bord an Chláir, a bheidh i 
bhfeidhm i rith 2023 agus 2024, na 
comhaltaí seo a leanas: 

 Kevin McCarthy (Cathaoirleach) Ard-
Rúnaí na Roinne Leanaí, 
Comhionannais, Míchumas, 
Lánpháirtíochta agus Óige 

 Sylda Langford, iar-Ard-Stiúrthóir 
Oifig an Aire Gnóthaí Leanaí & Óige 

 Michael Kelly, Iarchathaoirleach an 
Údaráis Ardoideachais agus iar-Ard-
Rúnaí na Roinne Sláinte 

 An tOllamh Eva Lloyd OBE, Ollamh 
le Luath-Óige i Scoil Oideachais 
Ollscoil Oirthear Londain 

 Pat McLoughlin, iar-
Phríomhfheidhmeannach Chumann 
Alzheimer na hÉireann 

 Ionadaithe ó roinnt Ranna Rialtais. 

 Is éard a bheidh in 2023 ná céim 
bailithe faisnéise agus taighde don 
chlár. Beidh an Roinn ag lorg tuairimí 
réimse leathan páirtithe leasmhara sna 
míonna amach romhainn mar chuid 
den chéim seo. Táimid ag tnúth le 
bheith ag obair le páirtithe leasmhara 
chun a chinntiú go bhfuil tuairimí gach 
duine san áireamh sa phróiseas 
dearaidh agus muid ag obair chun 
samhail oibriúcháin nua a chruthú ar 
mhaithe leis an earnáil, an Stát, agus 
leanaí agus a dteaghlaigh is 
tábhachtaí.  Cuirfear nuashonruithe 
rialta maidir le dul chun cinn ar fáil do 
pháirtithe leasmhara. 

 

 

 

 

https://www.gov.ie/en/publication/f1f8e-review-of-early-learning-and-care-elc-and-school-age-childcare-sac-operating-system-in-ireland-draft-interim-progress-update-report/
https://www.gov.ie/en/publication/f1f8e-review-of-early-learning-and-care-elc-and-school-age-childcare-sac-operating-system-in-ireland-draft-interim-progress-update-report/
https://www.gov.ie/en/publication/f1f8e-review-of-early-learning-and-care-elc-and-school-age-childcare-sac-operating-system-in-ireland-draft-interim-progress-update-report/
https://www.gov.ie/en/publication/f1f8e-review-of-early-learning-and-care-elc-and-school-age-childcare-sac-operating-system-in-ireland-draft-interim-progress-update-report/
https://www.gov.ie/en/publication/f1f8e-review-of-early-learning-and-care-elc-and-school-age-childcare-sac-operating-system-in-ireland-draft-interim-progress-update-report/
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Plean Feidhmithe Oideachais STEM 
 
Ar an 1 Márta sheol an tAire O'Gorman 
agus an tAire Foley an Phlean 
Feidhmithe Oideachais STEM go 
2026 do shuíomhanna luathfhoghlama 
agus cúraim, bunscoileanna agus 
iarbhunscoileanna. Is ionann an plean 
agus an dara céim i gcur i bhfeidhm 
Ráiteas Polasaí um Oideachas 
STEM agus Plean Forfheidhmithe 
2017–2026 a d'fhoilsigh an Roinn 
Oideachais i mí na Samhna 2017.  
 
Tugtar coincheapa STEM (Eolaíocht, 
teicneolaíocht, innealtóireacht, agus 
matamaitic) isteach den chéad uair trí 
thaithí súgartha agus láimhe sa bhaile 
agus i suíomhanna luathfhoghlama 
agus cúraim, agus leagann na 
heispéiris luatha seo bunús na 
foghlama go léir amach anseo.  
Leagtar amach i bPlean Feidhmithe 
Oideachais STEM go 2026 
gníomhartha agus amlínte 
tábhachtacha le seachadadh. I measc 
na ngníomhartha sin tá, ach níl siad 
teoranta d'fhorbairt agus do 
sheachadadh clár CPD in STEM agus 
sna hEalaíona d'oideoirí luathbhlianta, 
agus acmhainní a fhorbairt do 
theaghlaigh a bhfuil leanaí óga acu ar 
STEM sa timpeallacht foghlama baile. 
 
Is féidir sonraí iomlána an Phlean 
Fheidhmithe Oideachais STEM go 
2026 a fháil anseo:  
 

 

 

 

Bunmhaoiniú 

Meabhraítear do Sheirbhísí 
Comhpháirtíochta Bunmhaoinithe go 
mbeidh an chéad fhuinneog 
Athbhreithnithe agus Dearbhaithe eile 
oscailte idir an 31 Márta agus an 7 
Aibreán san áireamh. Tá sé 
tábhachtach go gcríochnófar an 
próiseas Athbhreithnithe agus 
Dearbhaithe laistigh den tréimhse ama 
riachtanach, toisc go gcuirfear 
íocaíochtaí Bunmhaoinithe ar siúl go 
dtí go gcuirfear an próiseas i gcrích. 
Tá Seirbhísí Comhpháirtíochta 
Bunmhaoinithe in ann a n-iarratas ar 
Bhunmhaoiniú a nuashonrú am ar bith 
i rith bhliain an chláir, agus moltar 
dóibh é sin a dhéanamh – ná fan go 
dtí an chéad Athbhreithniú eile agus 
fuinneog a dhearbhú. Má tá iarratas ar 
Bhunmhaoiniú cothrom le dáta, ní mór 
do gach Seirbhís Chomhpháirtíochta a 
dhéanamh ag an gcéad Athbhreithniú 
eile agus deimhnítear fuinneog 
Deimhnigh gurb amhlaidh atá. Chun 
cabhrú le cinneadh a dhéanamh an 
bhfuil athrú ag teastáil, téigh i 
dteagmháil le do CCC áitiúil chun 
eolas breise a fháil maidir le do phróifíl 
seirbhíse agus modúl iarratais a 
nuashonrú. 

 
 
 
 
 
 

https://www.gov.ie/en/policy-information/4d40d5-stem-education-policy/#stem-education-policy-plan-to-2026
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Cigireacht Oideachais 
Luathbhlianta (EYEI) 

Thosaigh Cigireacht na Roinne 
Oideachais arís le gníomhaíocht 
chigireachta i suíomhanna 
Luathfhoghlama agus Cúraim ar an 12 
Meán Fómhair 2022. Foilsíodh 
Ciorclán 0061/2022 chun mionsonraí a 
thabhairt ar na pleananna cigireachta 
don bhliain acadúil 2022/2023. Is féidir 
teacht air seo ar líne anseo: 

https://www.gov.ie/en/circular/30118-
arrangements-for-inspection-of-early-
learning-and-care-elc-settings-
september-2022-june-2023/ 

 

Treoir maidir le Cigireacht 
Oideachais na Luathbhlianta: Breith 
go Sé 

Foilsíodh The Guide to Early Years 
Education Inspection: Birth to Six ar an 
2 Meán Fómhair 2022. Tugtar sonraí 
sa cháipéis seo faoin gcaoi a 
ndéanann Cigireacht na Roinne 
Oideachais Cigireacht Oideachais na 
Luathbhlianta i suíomhanna 
luathfhoghlama agus cúraim. Tagann 
sé in ionad an Treoir roimhe seo 
maidir le EYEI (2018) agus is toradh é 
ar dhá bhliain taighde agus 
comhairliúcháin leis na páirtithe 
leasmhara go léir. Is féidir teacht ar an 
Treoir anseo: gov.ie - Treoir maidir le 
Cigireachtaí Oideachais Luathbhlianta 
(www.gov.ie) 

  

https://www.gov.ie/en/circular/30118-arrangements-for-inspection-of-early-learning-and-care-elc-settings-september-2022-june-2023/
https://www.gov.ie/en/circular/30118-arrangements-for-inspection-of-early-learning-and-care-elc-settings-september-2022-june-2023/
https://www.gov.ie/en/circular/30118-arrangements-for-inspection-of-early-learning-and-care-elc-settings-september-2022-june-2023/
https://www.gov.ie/en/circular/30118-arrangements-for-inspection-of-early-learning-and-care-elc-settings-september-2022-june-2023/
https://www.gov.ie/en/publication/68fac2-guide-to-early-years-education-inspections/
https://www.gov.ie/en/publication/68fac2-guide-to-early-years-education-inspections/
https://www.gov.ie/en/publication/68fac2-guide-to-early-years-education-inspections/
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Dátaí Íocaíochta 

Seo iad na dátaí íocaíochta do mhí Márta: 

 

Dé hAoine 10 Márta AIM L7 

NCS 

CCSP 

Déardaoin 16 Márta AIM L7 

NCS 

Dé hAoine 24 Márta AIM L7 

NCS 

CCSP 

 

Dé hAoine 31 Márta 

AIM L7 

NCS 

Bunmhaoiniú (Íocaíocht go dtí an 3 Bealtaine 2023) 

ECCE/AIM Leibhéal 1 (Íocaíocht go dtí an 12 Bealtaine 
2023) 
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Bunmhaoiniú - Athbhreithniú agus a Dheimhniú  

Athbhreithniú agus a Dheimhniú Fuinneog  

Osclófar an chéad fhuinneog 'Athbhreithniú agus a Dheimhniú' eile ag deireadh mhí 
an Mhárta. Caithfidh gach seirbhís a bhfuil conradh acu le Bunmhaoiniú é sin a chur 
i gcrích. 

Tá sé riachtanach: 

• coinnítear do 'Phróifíl Seirbhíse' agus 'Modúl Iarratais Bunmhaoinithe' 
cothrom le dáta roimh oscailt na fuinneoige seo, agus  

• cuireann tú in iúl dúinn aon athruithe ar do sheirbhís tríd an bhfeidhmiúlacht 
athruithe.  

Ní mór d'iarratais a bheith ar stádas ceadaithe sular féidir leat an tAthbhreithniú a 
chomhlánú agus a dhearbhú. 

 
Próifíl Bhliantúil na hEarnála Luathbhlianta  

Tá próifíl nua na hEarnála Luathbhlianta le seoladh sna míonna amach romhainn.  

Beidh tréimhse 4 seachtaine ag seirbhísí chun é seo a chríochnú nuair a osclófar an 
fhuinneog.   
Tá sé éigeantach go gcríochnóidh gach seirbhís a tholg isteach i mBunmhaoiniú 
Athbhreithniú agus Dearbhú mhí an Mhárta sula dtosaíonn siad ar Phróifíl Bhliantúil 
na hEarnála Luathbhlianta. 
 
Físeáin oiliúna a athbhreithniú agus a dheimhniú:  

Is féidir leat rochtain a fháil ar na físeáin oiliúna le hathbhreithniú agus a dheimhniú 
anseo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://earlyyearshive.ncs.gov.ie/how-to-guides/training-videos/
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Tús Níos Fearr 

  

Tionscadal Foghlama Chomhtháite Ábhar agus Teangacha (CLIL) 

Is í mí an Mhárta an mhí a cheiliúrann muid an Ghaeilge le linn Sheachtain na 
Gaeilge. Cuireann an Tionscadal Foghlama Chomhtháite Ábhar agus Teangacha 
(CLIL) solúbthacht agus deiseanna ar fáil do chur chuige níos dírithe i leith 
sprioctheanga (Gaeilge sa chás seo) foghlaim agus teagasc i suíomhanna 
Béarla.  

Chun rochtain a fháil ar acmhainní CLIL is féidir leat cliceáil anseo.  

Tá an Treoir um Chleachtas Síolta Aistear ar fáil i nGaeilge trí chliceáil ar an 
nGaeilge ar an suíomh gréasáin, tabharfaidh sé seo anseo thú. 

 

Samhail um Rochtain agus Cuimsiú (AIM)  

D'fhorbair Tús Níos Fearr Bileog Leide Súgartha Céadfach nua. Tá 
Súgradh Céadfach tábhachtach d'fhorbairt leanaí agus tugann an 
bhileog leide samplaí d'ábhair chéadfacha agus d'eispéiris súgartha.   

Féach mar a chuimsíonn timpeallacht chéadfach spásanna ainmnithe 
ar féidir leo foghlaim agus rannpháirtíocht ghníomhach leanaí a 
bharrfheabhsú. Agus spás céadfach á dhearadh, conas a chinntiú go 
bhfuil sé solúbtha agus inoiriúnaithe do riachtanais éagsúla leanaí.  

Chun rochtain a fháil ar an mBileog Leide seo cliceáil anseo. 

 

Seirbhís Forbartha Cáilíochta 

 'Is riachtanas bitheolaíoch agus sóisialta é an súgradh, ceart, agus ceann de na 
gníomhaíochtaí is tairbhí do shláinte fhoriomlán linbh.' Déanann an Dr Margaret 
Rogers agus Laura Cleere machnamh ar chumhacht na himeartha in am na 
géarchéime.  

Déantar iniúchadh san alt seo ar thábhacht na himeartha i saol leanaí a bhfuil 
sáraíocht acu, go háirithe imirce éigeantach mar gheall ar chogadh, coimhlint, nó 
tubaiste. Tarraingíonn na húdair ar litríocht le déanaí sa réimse seo chomh maith 
le taithí phearsanta ar dhráma rochtana oscailte a éascú. 

Is féidir teacht ar an alt seo i Leabhar Bliana Oideachais na hÉireann 2022 má 
chliceálann tú anseo.  

https://www.jct.ie/content_and_language_integrated_learning_(CLIL)/resources
https://www.aistearsiolta.ie/ga/eolas/
https://www.betterstart.ie/2023/02/15/sensory-play-tip-sheet-for-early-years-educators/
https://irelandseducationyearbook.ie/downloads/IEYB2022/YB2022-Early-Childhood-07.pdf
https://irelandseducationyearbook.ie/downloads/IEYB2022/YB2022-Early-Childhood-07.pdf
https://irelandseducationyearbook.ie/downloads/IEYB2022/YB2022-Early-Childhood-07.pdf
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Chun tuilleadh eolais a fháil faoi chur chuige Tús Níos Fearr maidir le forbairt 
ardchaighdeáin agus na roghanna raoin atá ar fáil duit anseo. 

 

Foghlaim agus Forbairt  

Beidh 'Teacher Talk' Hanen 'Encouraging Language Development in 
Early Childhood Settings' ar fáil ar líne ó Aibreán go Meitheamh. 
Fógrófar cúrsaí ar shuíomh gréasáin Tús Níos Fearr faoi Oiliúint agus 
Imeachtaí. 

• Chun tuilleadh eolais a fháil faoi chur chuige Hanen agus 
acmhainní rochtana, tabhair cuairt ar a suíomh gréasáin anseo 

Tá lámh 'Modúl a hAon' fós á thairiscint ar líne. Fógrófar cúrsaí atá le teacht ar 
shuíomh gréasáin Tús Níos Fearr faoi Oiliúint agus Imeachtaí. 

• Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Lámh, tabhair cuairt ar a suíomh gréasáin 
anseo 

• Is féidir leat rochtain a fháil ar shuíomh Gréasáin Better Start anseo 

Chun rochtain a fháil ar chúrsaí ríomhfhoghlama agus i bpearsa a thairgeann 
Geata Foghlama Tús Níos Fearr, is féidir le soláthraithe baill foirne a chlárú trí 
nasc rochtana faoi 'acmhainní' ar an Early Years Hive. Más sealbhóir cuntais atá 
ann cheana thú, mar shampla tá oiliúint curtha i gcrích agat linn le 3 bliana 
anuas, gheobhaidh tú comhairle maidir le conas rochtain a fháil ar an Geata 
Foghlama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hive: Essential Maintenance 

https://www.betterstart.ie/the-quality-development-service/
https://www.hanen.org/Home.aspx
https://www.lamh.org/
https://www.betterstart.ie/the-quality-development-service/
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CIGIREACHT LUATHBHLIANTA – Márta 2023 

Cúrsaí ríomhfhoghlama Cigireachta na 
Luathbhlianta   

Táimid díreach tar éis cúrsa 
nua ríomhfhoghlama a 
fhoilsiú ar an bpróiseas 
Change in Circumstance. 
Treoraíonn an cúrsa tú trí na 
riachtanais agus na frámaí 
ama chun iarratas a chur 
isteach chun do chlárú a athrú 
agus sonraíonn sé na doiciméid 
riachtanacha go léir.  Is féidir leat 
rochtain a fháil ar an gcúrsa trínár leathanach gréasáin ríomhfhoghlama Soláthraí 
Luathbhlianta  

Ar an leathanach céanna, is féidir leat rochtain a fháil ar roinnt cúrsa ríomhfhoghlama 
eile lena n-áirítear Corrective and Preventive Actions, Feedback and Concerns and 
Registration Renewal  

 

https://www.tusla.ie/services/preschool-services/early-years-providers/early-years-provider-resources/elearning/
https://www.tusla.ie/services/preschool-services/early-years-providers/early-years-provider-resources/elearning/
https://www.tusla.ie/services/preschool-services/early-years-providers/early-years-provider-resources/elearning/
https://www.tusla.ie/services/preschool-services/early-years-providers/early-years-provider-resources/elearning/
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Meabhrúchán freisin go bhfuil ár gcúrsa ríomhfhoghlama QRF ar fáil d'aon duine a 
bhfuil baint acu leis an earnáil lena n-áirítear mic léinn agus tuismitheoirí. Tá níos mó 
ná 12,000 úsáideoir ar fud na hearnála sa chúrsa anois.  

 

 

 

Deimhnithe Clárúcháin  

Tá níos mó ná 6,000 teastas clárúcháin eisithe againn 
anois do sheirbhísí ar fud na tíre agus críochnóidh muid an 
riachtanas deimhniú a eisiúint chuig gach seirbhís faoi mhí 
Feabhra 2023. Cuimhnigh go gcaithfidh tú é a thaispeáint 
go feiceálach sa tseirbhís nuair a fhaigheann tú do theastas.  
 
Meabhrúchán go dtógfaidh sé suas le sé seachtaine ón am 
a bheidh ceann de na próisis cheadaithe (féach an nóta ar ár 
suíomh gréasáin le haghaidh sonraí) curtha i gcrích agus 
ceadaithe, go dtí an t-am a fhaightear an deimhniú. Ná déan 
teagmháil linn maidir le do dheimhniú go dtí go mbeidh an 
tréimhse ama seo caite. Nuair a gheobhaidh tú do theastas, 
beidh ort é a thaispeáint.  

 

 
 

https://www.tusla.ie/services/preschool-services/early-years-quality-and-regulatory-framework/quality-and-regulatory-framework-elearning-programme/
https://www.tusla.ie/uploads/content/212022_Notice_re_Certificates.pdf
https://www.tusla.ie/uploads/content/212022_Notice_re_Certificates.pdf

