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Junior Cycle Terminology 
Classroom-Based Assessments (CBA): Classroom-Based Assessments are best described as the occasions 

when the teacher assesses the students using the specific tasks set out in the subject specification. The tasks 

are clearly described, as are the criteria for assessment to support teacher judgement. The criteria are found in 

the features of quality linked to each Classroom-Based Assessment. Although the assessment is similar to the 

formative assessment that occurs every day in class, in the case of Classroom-Based Assessment the teacher’s 

judgement is recorded for Subject Learning and Assessment Review and is used in the school’s reporting to 

parents and students.  

Features of Quality: The features of quality support student and teacher judgement and are the criteria that 

will be used by teachers to assess the pieces of student work. 

Formative Assessment (Framework p. 35-36): The junior cycle will be underpinned by the further 

integration of formative assessment as a normal part of teaching and learning in classrooms. Formative 

assessment involves teachers and students reflecting on how learning is progressing and deciding next steps to 

ensure successful outcomes. A vital part of formative assessment is the feedback that teachers provide to their 

students. Through a range of assessment activities, the teacher helps the student to identify what has been 

achieved and where there is room for further learning and development. To facilitate the type of learning 

envisaged above, the role of the teacher and the dynamics of the teacher-student relationship will evolve. 

Teachers will place a greater emphasis on integrating assessment into their teaching, so they can better monitor 

students’ progress in learning and identify how they can support students to reflect on and critically analyse 

their own learning.  

Junior Cycle Profile of Achievement (Framework p. 46): The JCPA will reward achievement across all 

areas of learning as applicab le: Subjects, Short Courses, Wellbeing, Priority Learning Units, other areas of 

learning. The JCPA will draw upon and report on achievement across all elements of assessment including 

ongoing, formative assessment; Classroom-Based Assessments; and SEC grades which include results from 

the state-certified examinations and the Assessment Tasks. The JCPA will have a nationally determined 

format. It will be compiled by the school and received by students in the autumn following third year, when 

all assessment results from the SEC and the school are available and confirmed.  

Learning Intentions and Learning Outcomes: 

Learning Intention: A learning intention for a lesson or series of lessons is a statement, created by the teacher, 

which describes clearly what the teacher wants the students to know, understand and be able to do as a result 

of the learning and teaching activities. 

Learning Outcomes: Learning outcomes are statements in curriculum specifications to describe the 

understanding, skills and values students should be able to demonstrate after a period of learning.  

Subje ct Learning and Assessment Review (SLAR) Meetings (Framework p. 39-40): In Subject Learning 



 
 

3 
 

Seiceáil Isteach: 

 

 
 

3 rud atá ar eolas agam: 

 

 

 

  

2 cheist atá agam: 

 

  

1 rud amháin ba mhaith liom a fháil ón gcnuaslá 
inniu: 
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Na hionchais atá agam do mo chuid Scoláirí  
 

Úsáid an spás seo le do thoil chun gníomhaíochtaí struchtúrtha machnaimh agus smaointe ar bith a 

bhíonn agat i rith an lae nó amach anseo a bhreacadh síos.. 

 

 

 

  

Pause for Reflection 
 

 

 

 

 

 

 

Sos Machnaimh 

  

Cad iad na hionchais atá agat do do chuid scoláirí i ndiaidh dóibh a bheith páirteach agus ag 

foghlaim in OSPS na Sraithe Sóisearaí le trí bliana? 

 

Cad é ar gá dúinn cuimhneamh air inár scoil i dtéarmaí soláthair OSPS? 
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Réasúnaíocht agus Aidhm Shonraíocht an OSPS 

Réasúnaíocht 

Is am í an luath-ógántacht ina dtarlaíonn athruithe móra do dhaoine óga, go fisiciúil, go mothúchánach 
agus go sóisialta.  Trí mhodheolaíochtaí turgnamhacha agus obair ghrúpa a úsáid, tá an spás tiomnaithe 
agus an t-am ag an scoláire sa ghearrchúrsa seo a thuiscint agus a scileanna a fhorbairt le foghlaim faoi 
féin, le haire a thabhairt dó féin agus do dhaoine eile agus le cinntí eolacha a dhéanamh faoina shláinte 
agus a fholláine i ndomhan atá ag athrú go tapa.  

In OSPS tugtar deiseanna don scoláire dul siar ar théamaí éagsúla a dhíríonn ar fhéinfheasacht agus meas 
ar dhaoine eile a fhorbairt, chomh maith leis na scileanna a bhaineann le féinbhainistiú, cumarsáid, plé le 
fadhbanna, cinnteoireacht agus tarraingt le daoine eile.  Táthar eolach ar an gcur chuige bíseach i leith dul 
siar ar phríomhsmaointe agus ábhair nó tá sé i gcuir chuige reatha i leith OSPS. Tógann an cúrsa nua seo ar 
an gcur chuige sin ach cuireann sé béim freisin ar an tábhacht a bhaineann le gníomhú agus 
rannpháirtíocht an scoláire sa phróiseas foghlama mar nithe ríthábhachtacha don fhoghlaim san fhearann 
éifeachtach. Tá na scileanna atá i gceist ríthábhachtach le haghaidh féinchomhlíonadh, le maireachtáil i 
bpobail agus le haghaidh rannpháirtíocht iomlán san fhoghlaim tar éis OSPS. Cuirtear machnamh 
pearsanta, teacht aniar agus comhbhá chun cinn freisin trí OSPS. 

Tá oideachas caidrimh agus gnéasachta (OCG) tábhachtach don duine óg ag an gcéim seo dá shaol. Bíonn 
cuid mhór eolais os a chomhair faoi chaidrimh agus gnéas ó fhoinsí neamhfhoirmiúla, na meáin agus ar 
líne.  Tugann OSPS an comhthéacs inar féidir leis an duine óg foghlaim faoi shaincheisteanna tábhachtacha 
fisiciúla, sóisialta, mothúchánacha agus morálta faoi chaidrimh, sláinte ghnéis agus féiniúlacht inscne, lena 
n-áirítear cén áit is féidir leis eolas iontaofa a fháil ó fhoinsí iontaofa. 

Tá sé tábhachtach tógáil ar fhoghlaim an scoláire in OSPS sa bhunoideachas freisin. Faigheann foghlaim in 
OSPS tacaíocht, go bunúsach, ó thimpeallacht dhearfach, cumasaithe sa scoil iomlán agus ó 
bheartais/threoirlínte ábhartha scoile, lena n-áirítear OCG, polasaí frithbhulaíochta agus polasaí maidir le 
mí-úsáid substaintí, agus treoirlínte ar chosaint leanaí. Cuidíonn an mór-chomhthéacs seo don fhoghlaim in 
OSPS lena chinntiú go bhfoghlaimíonn an scoláire le cinntí eolacha a dhéanamh faoina shláinte agus faoina 
fholláine.  Faigheann na cinntí seo tuilleadh tacaíochta agus spreagtha ó pholasaithe agus treoirlínte scoile, 
pobail agus náisiúnta.   

Sainaithníodh sé tháscaire – Gníomhach, Freagrach, Ceangailte, Athléimneach, Meas agus Feasach – sa 
tsraith shóisearach atá lárnach i bhfolláine an scoláire.  Cuireann foghlaim in OSPS deiseanna foghlama ar 
fáil a dearadh le gach ceann de na táscairí sin a fheabhsú, ag cur, mar sin, le clár Folláine na scoile sa tsraith 
shóisearach. 

Aidhm 

Tá sé d’aidhm ag an ngearrchúrsa seo tuiscint dhearfach an scoláire ar a nádúr féin agus ar a shláinte agus fholláine 

fhisiciúil, shóisialta, mhothúchánach agus spioradálta a fhorbairt. Tá sé d’aidhm aige freisin cur ar chumas an duine 

óig caidrimh fholláine a fhorbairt agus a choinneáil. 
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Rochtair ar Shonraíocht an OSPS agus ar na Treoirlínte Measúnaithe 

https://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Short-Courses/SPHE  

 

   

https://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Short-Courses/SPHE
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  Torthaí Foghlama Ghearrchúrsa an OSPS  
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Briathra Gnímh i Sonraíocht an OSPS 

Aimsigh – tairge nó ábhair bunúascaha a fháil ó áit éigean eile.1.7 

Aithin – firicí, saintréithe nó coincheapa atá riachtanach (ábhartha/oiriúnach) chun cás, imeacht, próiseas nó 
feiniméan a thuiscint a shainaithint.  1.4; 3.3 

Anailísigh – stáidéar nó scrúdú a dhéanamh ar rud go mion, rud amiondealú chun na bunghnéithe nó an 
bunstruchtúr a nochtadh: codanna agus coibhneasa a shainaithint , agus fianaise a léirmhíniú chun teacht are 
chonclúidí. 3.5 

Athbhrithnigh – athscrúdú a dhéanamh go cúramach nó go criticiúil, chun tacú nó easaontú de ghnáth: torthaí a 
analaísiú chun tuairim a thabhairt.2.12 

Cleachtadh – Déan cleachtadh ar scileanna nó gníomhaíocht arís is arís eile chun feabhas a dhéanmh, nó caighdeán a 
choimeád   4.3; 4.8 

Cur i bhfeidhm – faisnéis agus/nó eolas agus tuiscint a roghnú augs a úsáid chun cás a thugtha nó fíorchúinsí a 
mhíniú. 1.6 

Cur Síos– pictiúr nó íomhá mhionsonraithe a fhorbairt ar struchtúr nó ar phróiseas mar shampla, ag úsáíd focal nó 
léaráidí mar is cuí: plean, ionsamhlú nó samhail á thairgeadh .2.3; 2.10; 3.6 

Dealaigh –an fáth a bhfuil rud éagsúil a aithint nó a oibriú amach 2.4 

Déan Comparáid – cuntas a thabhairt ar na cosúlachtaí agua/nó ar na difríochtaí idir dhá rud nó cás (nó níos mó), ag 
tagairt don dá cheann acu/dóibh uile síos tríd. 4.12 

Glacad Páirt – Páirt a ghlacadh, téigh i mbun , a beith páirteach.1.3; 4.4 

Léirigh – smaplaí a úsáid le cur síos ar rud éigin .2.5; 3.8 

Léirmheas a dhéanamh –meas ainilíseach a dhéanamh are teoiric nó cleachtadh . 2.2; 2.7; 3.10; 3.11; 4.6 

Léirthuiscint a bheith ag…do – brí a aithint, tuiscint phracticiúil a bheith aige do rud.1.1; 1.9; 4.2; 4.5 

Machnamh a Dhéanamh  – rud a mheas chun cheartúchán no feabhsúchán a dhéanamh 2.6; 3.9 

Meas – breithmheas a thabhairt ar luach agus/nó caighdeán.2.11 

Measúnaigh –finalise a bháiliú agus a scrúdú chun breithiúnais agus breithmheas a dhéanamh: cur síos a dhéanamh 
ar an gcaoi a dtacaíonn nó nach dtacaíonn fianaise le breithiúnas: srianta finalise i gconclúidí a shainaithint: 
breithiúnais a dhéanamh faoi smaointe, faoi réitigh nó faoi mhodhanna.2.1; 3.2 

Mínigh – mionchuntas a thabhairt lena n-áirítear fáthanna nó cúiseanna.1.8; 3.4; 3.7; 4.1; 4.7;4.10 

Oibriú Amach – aimsigh , cruthaigh , nó roghnaigh go bhfuil rud fíor  3.1 

Sainaithin – patrúin, fíricí nó sonraí a aithint: freagra a sholáthar ó roinnt féidearthachtaí fíoras nó gné shainiúil a 
aithint agua a lua go hachomair1.5 

Tabhair Breac Chuntas – Achoimre a dhéanamh ar gnéithe suntasacha ábhair. 4.11 

Úsáid – Eolas nó rialacha a chur i bhfeidhm chun teoiric a chur i ngníomh.2.8;2.9;4.9 
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Táscairí na Folláine 
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 Prímhscileanna agus a ngéithe sa tSraith Shóisearach
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Machnamh a dhéanamh ar Mheasúnú i mo Sheomra  Ranga OSPS 

 

Cén dóigh a ndéanann tú measúnú ar fhoghlaim 
scoláire i do sheomra ranga OSPS i láthair na 
huaire?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cén dóigh ar féidir linn fianaise ar fhoghlaim 
scoláirí a úsáid chun cabhrú leis na scoláirí sin dul 
chun cinn a dhéanamh ina gcuid foghlama?   

Aonad Foghlama: Smaoinigh, Péireáil, Roinn 

 

 

 

  

Féachadóir 
 
 
 
 
 

Seasadóir 

Smaoinigh ar uair a bhí tú cróga.  Cad é a chiallaíonn sé a bheith cróga? 

Cén dóigh ar féidir crógacht a léiriú má táthar ag tromaíocht ar dhuine agus is finné thú?   
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Sos Machnaimh 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceisteanna Scaflála chun Aonad Foghlama a Phleanáil  

 

Cad é mar a chabhraigh an fiosrúchán seo ar an tSonraíocht leat do thuiscint ar an Ghearrchúrsa 

OSPS a fhorbairt? 

 

 

 

 

Cad iad na gnéithe de mheasúnú a dtiocfadh leat díriú orthu i do cheachtanna OSPS i do scoilse? 
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Teimpléad Scéalchláir 
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Cur Chuige Samplach d’Aonad Foghlama 

 
Cinneadh a 

dhéanamh i dtaobh 
na dTorthaí Foghlama  

An Phríomhfhoghlaim do Scoláirí a fhiosrú.  An n-
oireann seo d’aois agus do chéim na bhfoghlaimeoirí? 

1.6 

2.10 

2.11 

Na Briathra Gnímh 
Fhiosrú 

1.6 

2.10 

2.11 

1.6 

2.10 

2.11 

Measúnú Leanúnach:  Déan do mhachnamh faoi conas a 
bheidh a fhios agat cad é a d’fhoghlaim na scoláirí 

Déan do mhachnamh faoi eispéiris foghlama chuí 

agus faoi acmhainní oiriúnacha 

 

1.6 

2.10 

2.11 

1.6 

2.10 

2.11 

Smaointe Machnaimh 

1.6 

2.10 

2.11 
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Aonaid Foghlama Fhéideartha: Pleanáil Chomhoibríoch 

 

Ag Fannacht Folláin 

Ba chóir do scoláirí a bheith in ann: 

1.5 spriocanna pearsanta gearrthéarmacha, 
meántéarmacha, is fadtéarmacha a shainaithint mar aon le 
bealaí ina bhféadfaí iad a bhaint amach. 

2.1 an chaoi a gcuireann aiste bhia, gníomhaíocht coirp, 
coladh/scíth agus sláinteachas le féinmhuinín, féinmheas, 
agus folláine a mheas. 

Feasacht ar Dhrugaí a 
Chur i Láthair  

Ba chóir do scoláirí a bheith in ann: 

2.6 machnamh a dhéanamh ar na hiarmháintí pearsanta, 
sóisialta agus dlíthiúla a thagann lena húsáid drugaí féin nó 
le húsáid daoine eile 

4.7 míniú a thabhairt ar an tionchar suntasach a imríonn 
úsáid substaintí ar mheabhairshláinte an duine  

Féin-fheasacht a 
Fhorbairt 

Ba chóir do scoláirí a bheith in ann: 

 

1.1 léirthuiscint a bheith aige don tábhacht a bhaineann 
lena fhéinmheas féin agus le féinmheas daoine eile a 
thógail 

4.1 míniú a thabhairt ar a gciallaíonn meabhairshláinte 
dhearfach a bheith agat 

Sos Machnaimh 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

Cén dóigh a gcabhraíonn comhoibriú chun comhthuiscint ar fhoghlaim scoláire a fhorbairt? 

 

 

 

 

An féidir leat cuid d’am gairmiúil s’agat a úsáid chun tógáil ar an tuiscint roinnte atá forbartha 

againn inniu? Cén dóigh? 
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Tacaí sa Bhreis: 

 

 

 

Curaclam ar Líne 

 

Folláine SFGM (PDST) 

 

 

 

 

 

 

 

Tacaí amach anseo ó FSS (HSE) 

 

 

  

Is cuid é Webwise den Theicneolaíocht san Oideachas ar leis an tSeirbhís um 

Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí é, a chuireann chun cinn agus a thacaíonn 

le comhtháthú TFC sa teagasc agus san fhoghlaim i mbunscoileanna agus in iar-

bhunscoileanna. Cuireann Webwise úsáid fhéinriartha, éifeachtach agus níos 

sábháilte den idirlíon chun cinn do dhaoine óga trí straitéis leanúnach faisnéise 

agus feasachta a dhíríonn ar thuismitheoirí, múinteoirí agus páistí iad féin le 

teachtaireachtaí leanúnacha agus ábhartha.  Forbraíonn Webwise acmhainní 

agus scaipeann iad, rud a chabhraíonn le múinteoirí sábháilteacht ar líne a fhí 

isteach i dteagasc agus i bhfoghlaim ina gcuid scoileanna. 

Óstálann Curaclam Ar Líne na 

príomhdhoiciméid do ghearrchúrsa an OSPS 

lena n-áirítear an tSonraíocht, Treoirlínte 

Measúnaithe agus Samplaí d’Obair Scoláirí (a 

luaithe is a bheidh siad ar fáil) 

Cabhraíonn an fhoireann Sláinte agus Folláine in SFGM (PDST) le 

scoileanna maidir le gnéithe folláine ar nós OCG (Oideachas Caidrimh 

agus Gnéasachta (RSE)), OSPS, Frith-thromaíocht, Cosaint Leanaí, 

Folláine Múinteoirí agus  Corpoideachas.  Tugtar mionsonraí maidir le 

tacaí SFGM i réimse an OCG a bhfuil achoimre air ar leathanaigh 17 

agus 18 de do Loga Foghlama. 

Tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag ullmhú tacar acmhainní, 

atá á bhforbairt  ar aon dul le gearrchúrsa an OSPS a d’fheadfadh  a 

bheith úsáideach ag múinteoirí. Cuirfear sonraí chuig na scoileanna a 

luaithe is a fhoilseofar iad. 
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SFGM (PDST): Tacaí FGL don OCG (RSE)  

 
  Cuireann an tSeirbhís um Fhorbairt 

Ghairmiúil do Mhúinteoirí SFGM (PDST) 

réimse de sheirbhísí forbairt ghairmiúil 

leanúnach ar fáil do mhúinteoirí: Áirítear leis 

sin Imeachtaí Foghlaim Ghairmiúil éagsúla 

agus Oiliúint Scoilbhunaithe a sholáthar i 

rith na bliana acadúla, a leithéidí “OCG na 

Sraithe Sóisearaí” nó “Sábháilteacht 

Phearsanta”. 

http://www.sphe.ie/  

Croíthacaí Seimineáir do Theagasc an OSPS – Seimineáir 2 lá – 

Ionadaíocht ar Fáil 

OCG na Sraithe Sóisearaí – Díríonn an seimineár seo ar ábhar OCG na Sraithe Sóisearaí.  Fiosrófar 

modhanna eolaíochta a bhfuil sé mar aidhm acu muinín múinteora a fhorbairt maidir le haghaidh a 

thabhairt ar cheisteanna mothálacha le scoláirí.  Cuirfear an suíomh gréasáin B4Udecide agus 

acmhainní teagaisc, acmhainní Lockers and BeinCtrl i láthair na rannpháirtithe a chabhróidh le 

múinteoirí agus le scoileanna maidir le híomhánna gnéasúla a bheith á roinnt in aghaidh toil daoine 

(go neamhchomhthoiliúi)l, comhéigean gnéasúil agus sracaireacht ar líne. 

 

OCG na Sraithe Sinsearaí – Díríonn an seimineár seo ar mhúinteoirí a bhfuil taithí acu le fada ar 

OSPS.  I measc na dtopaicí, áirítear caidrimh, sláinte ghnéis, ionfhabhtaithe gnéas-tarchurtha IGTnna 

(STIs), torthúlacht agus frithghiniúint.  Tugtar cóip den DVD TRUST agus pacáiste ceachta do 

rannpháirtithe 

Tacaí Breise Seimineáir – Seimineáir 1 lá – Ionadaí ar fáil 

Meabhairshláinte 1&2 – Dearadh na seimineáir seo do gach múinteoir, go háirithe dóibh sin atá ag 

teagasc OSPS.  Díríonn siad ar mheabhairshláinte dearfach agus sláinte mhothúchánach a chur chun 

cinn le cois athrú, cailliúint & bás.  Fiosrófar modheolaíochtaí is féidir a chur in oiriúint chun an modúl 

“Sláinte Mhothúchánach” a fhiosrú.  Tabharfar cóip den DVD “WTO through SPHE” agus pacáiste 

ceachta do rannpháirtithe. 

Úsáid Substaintí – Dearadh an seimineár seo do mhúinteoirí OSPS agus fiosrófar meonta i dtaobh 

úsáid substaintí agus déanfar scrúdú ar mhodheolaíochtaí a chabhróidh le múinteoirí aghaidh a 

thabhairt ar na ceisteanna seo leis na scoláirí.  Úsáidfear acmhainn nua ar Úsáid Substaintí a d’fhorbair 

an FSS le linn an tseimineáir agus cuirfear é ar fáil do na rannpháirtithe uile. 

Claonadh Inscne agus Féiniúlacht Ghnéis – Tá an seimineár seo dírithe ar mhúinteoirí OSPS agus OCG 

agus fiosróidh sé an taithí atá ag daoine óga leispiacha, aeracha, déghnéasacha agus trasinscneacha.  

Gheobhaidh rannpháirtithe an acmhainn ‘Growing Up LGBT’ agus fiosróidh siad an dóigh chun 

feasacht a thógáil tríd an gcuraclam agus ar leibhéal na scoile uile. 

http://www.sphe.ie/
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Sos Machnaimh 

 

 
  

Conas a chabhraíonn na leidcheisteanna agus an próiseas pleanála a mholtar leis an bpleanáil? 

 

 

 

 

Cén chaoi a bhféadfadh mo rang OSPS athrú trí na torthaí foghlama a úsáid chun teagasc, foghlaim 

agus measúnú a phleanáil? 

Iarratas ar Tacaíocht Shaincheaptha  

Is féidir na cúrsaí thuasluaite a chur in áirithe ar www.sphe.ie. Is féidir le scoileanna tacaíocht 

shaincheaptha a lorg i réimsí éagsúla trí iarratas a dhéanamh ar pdst.ie/schoolsupport.  Is é uimhir 

rolla na scoile an t-ainm úsáideora agus is é schoolsupport2018 an pasfhocal.  Ar na réimsí 

tacaíochta atá ar fáil áirítear Folláine Múinteoirí, Teagasc agus Foghlaim in OSPS, OCG & LADT. Cur 

chuige don uile scoile maidir le Meabhairshláinte agus Frith-thromaíocht  

 

Tacaí Breise Seimineáir – Seimineáir 1 lá  

Frith-thromaíocht – Fócas ar Shábháilteacht ar Líne agus ar Chibearbhulaíocht – Díreofar ar 

Shábháilteacht ar líne agus ar bhunphrionsabail  na Béasaíochta Idirlín sa seimineár seo chomh maith 

le tagairtí do gnáthchineálacha  tromaíochta.  I measc príomhchodanna an tseimineáir seo, áirítear 

fiosrú a dhéanamh ar ról churaclam an OSPS maidir le straitéisí oideachais agus cosc ar thromaíocht,  

acmhainní agus  straitéisí do mhúinteoirí agus béim ar Chleachtas Aisiríoch mar mhodh fiosraithe agus 

réitigh.  

Sábháilteacht Phearsanta sa tSraith Shóisearach – Díríonn an seimineár seo ar mhúinteoirí OSPS agus 

OCG agus rachaidh sé i ngleic le bealaí chun daoine óga a oiliúint maidir le sábháilteacht phearsanta, 

cosaint agus drochíde.  Tabharfaidh sé deis do rannpháirtithe a dtaithí a fháil ar cheachtanna 

Sábháilteacht Phearsanta atá forbartha don tSraith Shóisearach agus atá ar fáil anois ar shuíomh 

SFGM. 
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Notaí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonraí Teaghmhála 

Administrative Office:   Director’s office:   Follow us on Twitter 

Monaghan Ed. Centre,    LMETB,     @JCforTeachers 

Armagh Road,     Chapel Street,     

Monaghan.    Dundalk. 

www.metc.ie   

For all queries please contact: info@jct.ie 

Useful websites:   www.jct.ie   www.curriculumonline.ie    www.ncca.ie  

                       http://schoolself-evaluation.ie 
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