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Téarmaí agus Giorrúcháin 

BPVS3 British Picture Vocabulary Scale (Measúnú) 

CAOS: Coiste Athbhreithnithe ar an Oideachas Speisialta (1993) 

CELF: Clinical Evaluation of Language Fundamentals (Measúnú) 

CNOS: An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

CRS: Cúntóir Riachtanas Speisialta  

DEAP: Diagnostic Evaluation of Articulation and Phonology (Measúnú) 

FGL: Forbairt Ghairmiúil Leanúnach 

NFT: Neamhord Forbartha Teanga. Leis seo déantar cur síos ar na deacrachtaí teanga a 
bhíonn ag daltaí ar dóigh dóibh maireachtáil, ón meán-óige agus ina dhiaidh sin, agus a 
imríonn tionchar suntasach ar idirghníomhaíochtaí sóisialta laethúla nó ar dhul chun cinn 
oideachasúil 

RAPT: Renfrew Action Picture Test (Measúnú) 

ROS: Riachtanais Oideachais Speisialta 

SLI: Sainlagú Teanga 

SNUT: Sain-Neamhord Urlabhra agus Teanga. Cuimsítear leis seo cineálacha neamhord a 
bhféadfadh deacracht a bheith i gceist leo maidir le ceann amháin nó níos mó de 
phríomhchodanna na cumarsáide trí theanga labhartha, gabhálach agus / nó léiritheach, 
mar shampla patrún a dhéanamh ar fhuaimeanna cainte agus iad a rá, ábhar na 
teachtaireachta, an chomhréir agus an ghramadach, nó an úsáid cainte agus daltaí ag 
idirghníomhú le daoine eile. 
 
STAP 2: South Tyneside Assessment of Phonology 2 (Measúnú) 

TALC: Test of Abstract Language Comprehension (2) (Measúnú) 

TUT: Teiripeoir Urlabhra agus Teanga 

UNCRPD: Is conradh cearta-bhunaithe é an Coinbhinsiún um Chearta Daoine faoi 
Mhíchumas a ghlac na Náisiúin Aontaithe i 2006 chun cearta daonna daoine faoi 
mhíchumas a chosaint agus a athdhearbhú 
 
YARC: York Assessment of Reading for Comprehension (Measúnú) 
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Achoimre Feidhmeach 
I gcóras oideachais na hÉireann is amhlaidh go ndéantar soláthar do riachtanais oideachais 
speisialta daltaí (ROS) trí chontanam idirghabhálacha ó theagasc tacaíochta breise i 
scoileanna príomhshrutha go socrúchán i rang speisialta nó, i gcásanna faoi leith, rollú i scoil 
speisialta. Mar chuid d’athbhreithniú ar bheartas foriomlán RSO, d’iarr an Roinn Oideachais 
ar an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (CNOS) comhairle faoi bheatas a chur 
ar fáil don Aire maidir le ról ranganna speisialta agus scoileanna speisialta as seo amach 
chun riachtanais foghlaimeoirí a shásamh. Thug an CNOS faoi thaighde agus 
comhairliúcháin fhairsinge chun cuidiú leis a chomhairle maidir le beartas a chur le chéile 
agus, ina dhiaidh sin, d’iarr ar an gCigireacht soláthar oideachais a scrúdú i roinnt ranganna 
speisialta do dhaltaí a bhfuil neamhoird shonracha urlabhra agus teanga orthu (SNUT). 

Is ann do sheasca a trí rang speisialta ann do dhaltaí a bhfuil SNUT orthu ceangailte le 
bunscoileanna príomhshrutha in áiteanna scaipthe ar bhonn tíreolaíoch. Déantar freastal 
sna ranganna seo ar dhaltaí a bhfuil tacar sainiúil riachtanas teanga acu trí iad a chlárú ar 
feadh dhá bhliain ar a mhéad. Tagann na critéir rollaithe do na ranganna seo ó mholtaí 
Thuarascáil an Choiste Athbhreithnithe ar an Oideachas Speisialta (CAOS) (1993). De réir 
mar a mhol CAOS é, cuireadh na ranganna le chéile chun idirghabháil spriocdhírithe a raibh 
teorainn ama leis a chur ar fáil do pháistí le lagaithe tromchúiseacha ina gcuid scileanna 
chun iad féin a thuiscint agus a chur in iúl trí theanga labhartha. Chinn CAOS gur chóir go 
ndíreofaí sna ranganna speisialta ar ghrúpa réasúnta cúng de pháistí nach raibh a 
ndeacracht teanga inchurtha ar shlí eile le tosca comhghalrach ar nós míchumas foghlama 
ginearálta, bodhaire nó dúshláin iompraíochta. Ní thagann na critéir rollaithe maidir le 
hiontráil chuig na ranganna speisialta SNUT go díreach leis an sainmhíniú diagnóiseach 
reatha (neamhord teanga forbartha NTF) atá in úsáid ag teiripeoirí urlabhra agus teanga in 
Éirinn, san Astráil, i gCeanada, sa Ríocht Aontaithe agus sa Nua-Shéalainn ó 2017. 

Dá bhrí sin, tá ról an ranga speisialta SNUT curtha le chéile go soiléir le bheith ag an 
leibhéal is airde de chontanam an tsoláthair do na daltaí sin ar dócha a bhainfidh leas as 
tacaíocht chomhordaithe múinteoirí chomh maith le tacaíocht teiripe urlabhra agus teanga 
(TUT) dá ndreacrachtaí teanga i ngrúpaí beaga. Ar an ábhar sin, níl sé i gceist go 
dtabharfaidh an idirghabháil speisialtóra seo tacaíocht do gach páiste a bhfuil riachtanais 
urlabhra agus teanga acu nach bhfuil chomh casta mar ba chóir na riachtanais seo a 
shásamh trí idirghabhálacha teanga scoilbhunaithe nó pobalbhunaithe eile. 

Trí úsáid a bhaint as an tsamhail meastóireachta RSO Bunscoile, rinne an Chigireacht 
cigireacht ar aon rang is fiche speisialta SNUT go luath i 2020. Rinne cigirí breathnuithe ar 
chleachtais múinteoirí. Chuir siad gráduithe i bhfeidhm agus chuir siad sonraí cáilíochtúla 
agus cainníochtúla isteach chun na torthaí agus na moltaí atá sa tuarascáil seo a sholáthar.  

Tá sé tugtha faoi deara ag cigirí go raibh na polasaithe agus na nósanna imeachta rollaithe 
do na ranganna speisialta go léir ag teacht leis na critéir náisiúnta a leagtar amach in CAOS. 
Chuaigh príomhoidí, síceolaithe agus teiripeoirí urlabhra agus teanga i mbun oibre le chéile 
ar choistí rollaithe chun tosaíocht a thabhairt do rollú d'iarratasóirí a bhfuil na riachtanais 



Soláthar Oideachasúil do Dhaltaí a bhfuil Sain-neamhord Urlabhra agus Teanga (SNUT) acu: Ranganna Speisialta atá 
bainteach le Bunscoileanna Príomhshrutha 

 
—— 
6 

 

teanga is airde acu mar chuid den chritéir. In ainneoin gur éirigh leis an bpróiseas rollaithe 
gan stró i mbunús na gcásanna, chuir roinnt scoileanna in iúl go raibh deacrachtaí ann de 
bhrí na héagsúlachta idir critéir dhiagnóiseach NTF agus na sainmhínithe SNUT níos 
cúinge, chomh maith leis an gceanglas maidir le measúnuithe síceolaíochta chun cumas 
intleachtúil páistí a aimsiú.  

Ar an iomlán, fuair cigirí amach go raibh na daltaí a d’fhreastail ar na ranganna speisialta sa 
suíomh ceart de réir a riachtanas. Bhí ar bhunús na ndaltaí scoil a aistriú chun clárú sa rang 
speisialta agus bhí líon beag daltaí ag taisteal suas le daichead a cúig ciliméadar (aon-
bhealach) chuig a gcuid scoileanna nua. D’fhéadfadh sé seo cur isteach ar leas agus ar 
ionchuimsiú daltaí. Thug cigirí faoi deara go raibh socruithe maithe ann do dhaltaí páirt a 
ghlacadh i gceachtanna príomhshrutha ó bhunú na ranganna speisialta agus go raibh cultúr 
ionchuimsitheach i mbunús na scoileanna.  

Mar gheall ar chlárú na ndaltaí sóisearacha i rang speisialta atá lonnaithe i scoil 
shinsearach, áfach, ba dhoiligh do na daltaí sin comhtháthú príomhshrutha atá ag fóirstean 
dá n-aois a fháil. Tríd is trí, áfach, bhí fianaise ann go raibh cleachtas an-mhaith ann maidir 
le daltaí a chumasú aistriú isteach sa suíomh ranga speisialta agus, go háirithe, an ról atá ag 
múinteoirí agus TUTanna chun daltaí a ullmhú chun filleadh ar oideachas príomhshrutha. Tá 
scóip ann an cleachtas seo a leathnú ar fud na suíomhanna go léir atá fágtha. 

Déantar trácht sa tuarascáil seo go fabhrach, ar an iomlán, ar cháilíocht an teagaisc agus na 
foghlama sna ranganna speisialta SNUT. Léirigh an chuid is mó de na múinteoirí ranga 
speisialta go raibh eolas maith nó eolas an-mhaith ar ábhar, eolas oideolaíoch agus 
scileanna bainistíochta seomra ranga acu. Rinne bunús na múinteoirí a gcuid oibre a 
phleanáil go héifeachtach gur thug siad aird chuí ar riachtanais shonracha na ndaltaí agus 
de ghnáth bhí na bealaí teagaisc an-oiriúnach. D'aithin cigirí líon beag ranganna áit nach 
raibh go leor pleanála ag múinteoirí iontu do riachtanais aonair nó ag idirdhealú a gcuid 
teagaisc go cuí.  

Nuair a chláraíonn daltaí i rang speisialta, tá sé an-tábhachtach go sainaithnítear a 
sainriachtanais teanga agus oideachais go cruinn chun spriocanna réalaíocha agus cláir 
foghlama a bhunú. I mbunús na ranganna speisialta SNUT, cheap múinteoirí, i gcomhar leis 
na teiripeoirí urlabhra agus teanga, pleananna tacaíochta aonair oiriúnacha chun an clár 
oideachais agus teanga a stiúradh do dhaltaí. I mbunús na gcásanna, bhí cáilíocht na 
spriocanna a scrúdaíodh go maith agus, i gcásanna áirithe, bhí comhoibriú an-mhaith leis an 
TUT agus dá bhrí sin bhí pleananna inar cuimsíodh spriocanna teiripe urlabhra agus teanga, 
chomh maith le spriocanna i réimsí eile den churaclam.  

Bhí fianaise ann i mbunús na gcásanna go ndearnadh athbhreithniú go rialta ar phleananna 
aonair agus, do bhunús na ndaltaí, bhí cigirí in ann dul chun cinn inmholta a aithint i gcás 
daltaí i réimsí na litearthachta, na scileanna gluaiste, na forbartha sóisialta, obair scríofa 
agus scileanna cumarsáide na ndaltaí. Ní raibh pleananna aonair déanta ag líon an-bheag 
múinteoirí dá ndaltaí agus bhain an easpa pleanála seo ó chomhleanúnachas na dtacaí do 
dhaltaí. Thrácht cigirí go han-fhabhrach ar cháilíocht fhoghlaim na ndaltaí i mbeagnach gach 
ceann de na ranganna speisialta. Ghlac daltaí páirt ghníomhach i ngníomhaíochtaí foghlama 
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a raibh substaint leo i mbunús na gceachtanna agus bhí idirghníomhaíochtaí measúla acu a 
spreag a bhforbairt mar fhoghlaimeoirí. 

Cuireadh le linn na sraithe meastóireachtaí seo béim ar an spéis a bhí ag roinnt tuismitheoirí 
agus múinteoirí a dheimhniú go leanfadh daltaí ag staidéar na Gaeilge go foirmiúil nó go 
neamhfhoirmiúil le linn a socrúcháin speisialta SNUT. Roghnaigh tuismitheoirí agus 
múinteoirí áirithe go ndéanfaí an Ghaeilge a mhúineadh ag leibhéal áirithe mar ullmhúchán 
don pháiste filleadh ar oideachas príomhshrutha. Is léir don bhfianaise nach mór don Roinn, 
CNOS agus do ghairmithe ábhartha anailís bhreise a dhéanamh ar shaincheisteanna a 
bhaineann le foghlaim na Gaeilge, ag amharc go sonrach ar na himpleachtaí a bhaineann 
leis an an dara teanga a mhúineadh le linn an tsocrúcháin agus cé acu atá sé inmholta agus 
an tionchar níos fadtéarmaí a bhaineann leis an easpa leanúnachais sa teagasc Gaeilge do 
dhaltaí ó ranganna speisialta SNUT ag filleadh ar scoileanna príomhshrutha.  

Is mór ag scoileanna seirbhísí na TUTanna a thugtar dóibh chun tacú le hobair na ranganna 
speisialta. Bhí fianaise ann gur roinn go leor TUTanna eolas gairmiúil go héifeachtach le 
múinteoirí. Nuair a tharlaíonn cur chuige gairmiúil idir TUTanna agus múinteoirí is féidir 
cleachtas oideachasúil agus teiripeach a thabhairt le chéile chun tacú le riachtanais na 
ndaltaí. Rinne cigirí cur síos ar chomhoibriú an-éifeachtach idir TUTanna agus múinteoirí, 
agus in amanna ba shampla de seo an comhchleachtas sa seomra ranga inar díríodh ar 
chláir chomhaontaithe teanga.  

Laghdaíodh, áfach, an tacaíocht do TUTanna a tháinig ón FSS do ranganna le roinnt blianta 
anuas. Ar dtús tugadh coimitmint ann soláthar a dhéanamh do thacaíocht TUT fiche uair an 
chloig ar a laghad sa tseachtain chun leas a bhaint as comhoibriú comhghairmiúil agus 
leanúnachas tacaíochta do dhaltaí a fheabhsú. Ba cheart an leibhéal tacaíochta seo ó 
TUTanna a chur ar fáil ionas go ndéanfaí freastal ar riachtanais na ndaltaí agus chun 
comhmhaoiniú leanúnach a dhéanamh le maoiniú na Roinne Oideachais chun cóimheas an-
fhabhrach idir páistí agus múinteoirí a chur ar fáil sna ranganna seo. In ainneoinn gur tháinig 
laghdú ar an soláthar, thug múinteoirí aitheantas don saineolas a chuir TUTanna le 
measúnú agus thug siad comhairle fosta ar chur chuige, ar phleanáil aonair, ar 
chomhtheagasc agus ar theiripe aonair.  

Tá na ranganna speisialta SNUT ag an gceann is airde den chontanam soláthair do pháistí a 
bhfuil lagú urlabhra agus teanga orthu. Mar sin, níl mórán acu ann agus iad scaipthe go 
réigiúnach. Tá rátáil dhearfach déanta ag cigirí ar an soláthar, go ginearálta, sna 
suíomhanna seo. Tá an coincheap a bhaineann le comhthacaí teiripeacha agus oideachais 
a bheith againn i suíomh scoile mealltach agus nuair a aontaítear cineálacha cur chuige 
comhoibrithe gairmiúla is féidir leo a bheith an-éifeachtach. Ní mór aghaidh a thabhairt ar an 
difríocht sa sainmhíniú idir critéir dhiagnóiseach NFT agus critéir bhunaidh rollaithe SNUT go 
práinneach lena chinntiú go rachfar ar aghaidh ag tabhairt tosaíochta do na daltaí is mó a 
bhfuil an tacaíocht speisialaithe seo de dhíth orthu chun clárú. Beidh sé chomh tábhachtach 
céanna go dtacófar ar bhealach níos iomchuí ar fud an chórais oideachais le daltaí a bhfuil 
riachtanais teanga níos lú acu, ach a d’fhéadfadh a bheith oiriúnach don chatagóir 
dhiagnóiseach NFT níos leithne. D’fhéadfaí seo a fháil trí fheabhas a chur ar thacaíochtaí 
TUT do scoileanna príomhshrutha, breisoiliúint a dhéanamh ar mhúinteoirí oideachais 
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príomhshrutha agus oideachas speisialta agus trí fheabhas a chur ar mhodúil ar 
dheacrachtaí teanga in oideachas tosaigh múinteoirí agus cúrsaí iarchéime.  

Is mór an difear atá idir ranganna speisialta SNUT agus cineálacha eile ranganna speisialta 
sa mhéid is go bhfilleann beagnach gach dalta ar oideachas príomhshrutha. Déantar na 
daltaí a roghnú go cúramach agus de ghnáth bíonn plean maith idirghabhála agus soláthar 
ann don aistriú ar ais go dtí an scoil phríomhshrutha. Is mar gheall ar an sholúbthacht seo is 
féidir le ranganna freastal a dhéanamh ar réimse leathan daltaí. Nuair a dhéanann lucht 
déanta polasaithe cinntí ina n-iomláine maidir le himpleachtaí uilechuimsitheachta UNCRPD 
- Alt 24 (2) do chóras oideachais na hÉireann, is féidir ról foriomlán den chineáil áirithe seo 
d’idirghabháil ghearrthéarmach a aistriú chuig struchtúir nua. Idir an dá linn, tá an fhoráil ina 
tacaíocht éifeachtacht, chomh maith leis na feabhsuithe a dhéantar a mholadh sna moltaí 
seo a leanas, do na daltaí sin a bhfuil na riachtanais teanga is mó acu. Déantar na moltaí sa 
chomhthéacs reatha laistigh de chontanam socrúcháin atá á gcur ar fáil do dhaltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu, is é sin le rá scoileanna príomhshrutha, ranganna 
speisialta atá ceangailte le scoileanna príomhshrutha agus scoileanna speisialta. 

Príomh-mholtaí 

 Is gá don Roinn, go práinneach agus i gcomhairle leis an CNOS, FSS agus 
ionadaithe ó chliniceoirí ábhartha, dul i mbun anailíse ar gach gné den difríocht idir 
na critéir atá ann cheana maidir le rollú i ranganna speisialta SNUT agus na critéir 
NFT níos leithne a bhíonn in úsáid ag TUTanna faoi láthair ar mhaithe le diagnóisiú.  

 Ba cheart don Roinn, i gcomhairle lena comhpháirtithe oideachais, amharc ar an 
dóigh ar féidir tacú le daltaí a bhfuil riachtanais SNUT nó NFT níos lú acu san 
oideachas príomhshrutha lena chinntiú go leanann na ranganna speisialta SNUT á 
gcur in áirithe do dhaltaí leis na leibhéil riachtanas is mó. 

 Ba cheart don Roinn, CNOS agus gairmithe ábhartha eile amharc go sonrach ar na 
himpleachtaí a bhaineann leis an an dara teanga a mhúineadh le linn an tsocrúcháin 
i ranganna SNUT agus cé acu atá sé inmholta agus an tionchar níos fadtéarmaí a 
bhaineann leis an easpa leanúnachais sa teagasc Gaeilge do dhaltaí ó ranganna 
speisialta SNUT ag filleadh ar scoileanna príomhshrutha.  

 Ar leibhéal áitiúil, níor chóir go mbeadh CNOS ag moladh go lonnófaí suíomhanna 
ranganna speisialta sóisearacha i mbunscoileanna sinsearacha toisc go gcruthaíonn 
an cur chuige seo deacrachtaí d’imeascadh príomhshrutha a bhfuil substaint leis. 

 Ba chóir do cheannairí scoile a chinntiú, nuair is féidir, gur cleachtóirí le taithí a bhfuil 
cáilíochtaí breise ábhartha acu i riachtanais speisialta oideachais na múinteoirí a 
chuirtear ar fáil do na ranganna speisialta SNUT. Ba cheart cur leis seo trí thacú le 
múinteoirí chun dul i mbun FGL ábhartha. 

 Chun freastal ar riachtanais na ndaltaí agus chun cómhaoiniú leanúnach den mhéid 
chéanna agus a chuireann an Roinn Oideachais ar fáil chun cóimheas an-fhabhrach 
idir daltaí agus múinteoirí a chur ar fáil sna ranganna seo, ba cheart do FSS an 
bhunchoimitmint a chur ar bun in athuair chun soláthar a dhéanamh do thacaíocht 
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TUT fiche uair an chloig ar a laghad sa tseachtain chun leas a bhaint as comhoibriú 
gairmiúil agus leanúnachas tacaíochta do dhaltaí a fheabhsú. 

 Ba cheart do cheannairí scoile agus bainisteoirí TUT spreagadh a thabhairt do 
mhúinteoirí agus TUTanna atá ceangailte le ranganna speisialta SNUT chun a bheith 
ag obair le chéile agus chun an sineirgíocht a d’fhéadfaí a bheith ann agus a 
bhaineann le cineálacha cur chuige comtheagaisc a uasmhéadú chun tacú le 
riachtanais na ndaltaí. 

 Ba chóir do gach múinteoir i ranganna speisialta SNUT daltaí a chur i dteagmháil le 
modheolaíochtaí dialóige teagaisc teanga atá ceaptha chun teanga labhartha 
sainráiteach na ndaltaí a scafláil agus a leathnú. 

 Ba chóir do gach múinteoir i ranganna speisialta SNUT a bheith ag comhoibriú leis 
an TUT, tuismitheoirí agus aon ghairmithe ábhartha eile chun pleananna agus 
spriocanna aonair a cheapadh do gach dalta agus chun athbhreithniú a dhéanamh ar 
dhul chun cinn maidir leis na pleananna seo ar bhonn rialta. 
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An Roinn Oideachais 

Caibidil 1 Réamhrá agus Cúlra 

1.1 Réamhrá 

In 2019, d’iarr an Roinn Oideachais ar an gComhairle Náisiúnta um Oideachas 
Speisialta (CNOS) comhairle maidir le beartas a chur ar fáil don Aire maidir le ról 
ranganna speisialta agus scoileanna speisialta as seo amach chun riachtanais 
foghlaimeoirí a shásamh. Thug an CNOS faoi chlár leathan de thaighde agus de 
chomhairliúchán chun eolas a bhailiú chun an chomhairle maidir le beartais a threorú. 
Mar chuid den phróiseas seo, d’iarr an CNOS ar an gCigireacht sainmheastóireacht a 
cheapadh agus a dhéanamh ar cháilíocht an oideachais a chuirtear ar fáil i réimse de 
ranganna spéisialta do pháistí a bhfuil neamhoird urlabhra agus teanga troma orthu 
agus a chomhlíonann na critéir maidir le teacht a bheith acu ar ranganna do pháistí a 
bhfuil neamhoird urlabhra agus teanga sainiúlach acu (SNUT). Maidir leis sin, thug an 
Chigireacht faoi shraith meastóireachtaí oideachais speisialta go luath in 2020 i réimse 
de bhunscoileanna príomhshrutha a bhfuil ranganna speisialta SNUT acu do dhaltaí a 
bhfuil neamhoird urlabhra agus teanga troma orthu. Is iad na torthaí a d’eascair as na 
meastóireachtaí seo atá mar bhonn eolais don tuarascáil seo. 

Ba é ba chúis leis na meastóireachtaí cáilíocht an tsoláthair do dhaltaí a bhfuil SNUT 
acu a scrúdú, agus aird faoi leith á tabhairt ar an dóigh a gcuirtear daltaí sna ranganna 
seo a thuiscint agus do na buanna agus na réimsí atá le feabhsú sa teagasc agus san 
fhoghlaim sna ranganna a aithint. Is éard atá i gceist leis an tuarascáil ilchodach seo 
lucht déanta bearta a chur ar an eolas faoi éifeachtacht fhoriomlán ranganna speisialta 
SNUT i gcomhthéacs treochtaí idirnáisiúnta atá ag teacht chun cinn maidir le 
hionchuimsiú.  

Cuirtear ranganna speisialta SNUT le chéile chun dian-idirghabháil cainte agus teanga a 
chur ar fáil atá comhtháite mar chuid de churaclam difreáilte iomlán. Tá sé seo bunaithe 
ar an tuiscint go bhfuil scileanna maithe urlabhra, teanga agus cumarsáide 
ríthábhachtach do pháistí le go mbeidh siad in ann scileanna sóisialta agus oideachais a 
fhorbairt. Aithnítear gur bealach riachtanach chun foghlama i mbunús de réimsí an 
churaclaim é a bheith in inmhe teanga a thuiscint agus tú féin a chur in iúl trí theanga a 
úsáid.  

1.2 Comhthéacs beartais 

Bhí tionchar ag réimse de chinntí polasaithe idirnáisiúnta agus náisiúnta atá ag teacht 
chun cinn ar na cúiseanna a bhfuil ranganna speisialta ann, lena n-áirítear ranganna 
speisialta SNUT. Scrúdaítear sa roinn seo an áit as a dtagann na cinntí seo agus 
déantar plé ar an tionchar atá acu ar sholáthar oideachais do dhaltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais (RSO) acu i gcomhthéacs na hÉireann.  
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Ó rinneadh an Salamanca Statement (UNESCO, 1994), rinne go leor tíortha creataí 
polasaí a fhorbairt atá deartha ionas gur féidir le gach páiste a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais (RSO) acu oideachas a fháil ina bpobail áitiúla. Thug tuarascáil an 
Choiste Athbhreithnithe um Oideachas Speisialta (CAOS, 1993) achoimre ar na seacht 
bprionsabal seo a leanas a ceapadh le bheith ina dtreoirlínte bunúsacha d’fhorbairt an 
chórais oideachais in Éirinn sa todhchaí:  

1. Tá sé de cheart ag gach páiste, lena n-áirítear páistí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu, an t-oideachas cuí a fháil. 

2. Ba cheart go mbeadh riachtanais an pháiste aonair chun tosaigh nuair a bhíonn 
cinntí á ndéanamh maidir le hoideachas speisialta a chur ar fáil don pháiste sin. 

3. Tá tuismitheoirí páistí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i dteideal, 
agus ba cheart go gcumasófaí iad freisin, páirt ghníomhach a ghlacadh sa 
phróiseas cinnteoireachta; ba cheart an toil s’acu a chur san áireamh nuair a 
bhítear ag déanamh moltaí maidir le soláthar oideachais speisialta. 

4. Ba chóir contanam seirbhísí a chur ar fáil do pháistí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu idir oideachas lánaimseartha i ngnáthranganna, le tacaíocht sa 
bhreis de réir mar is gá, agus oideachas lánaimseartha i scoileanna speisialta. 

5. Ach amháin i gcás nuair nach féidir é seo a dhéanamh go praiticiúil, ba cheart an 
t-oideachas cuí a chur ar fáil do gach páiste a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu i ngnáthscoileanna. 

6. Níor cheart go mbeadh sé riachtanach go mbeadh páiste ina chónaí as baile le 
tairbhe a bhaint as an oideachas cuí ach amháin sna cúinsí is eisceachtúla. 

7. Ba cheart don Stát go leor acmhainní a chur ar fáil lena chinntiú gur féidir le 
daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu oideachas a fháil atá 
oiriúnach do na riachtanais sin. 

I gcóras oideachais na hÉireann cuirtear béim ar a thábhachtaí atá sé go mbeadh 
contanam de sholáthar oideachais ar fáil, de réir mar is gá, chun tacú le daltaí a bhfuil 
réimse de mhíchumais nó riachtanas breise acu. Ag brath ar leibhéal an riachtanais, is 
féidir oideachas a sholáthar i ranganna príomhshrutha, i ranganna speisialta nó i 
scoileanna speisialta. Ag leanstan comhairle polasaí a chuir an CNOS ar fáil in 2013, tá 
an Roinn tiomanta lena chinntiú go bhfuil na prionsabail seo a leanas mar bhonn agus 
thaca leis an soláthar go gach páiste: 

 Cuirtear fáilte roimh gach páiste, is cuma faoin riachtanas speisialta oideachais, 
agus is féidir leo clárú ina scoileanna áitiúla.  

 Bronntar gach tacaíocht oideachais go cothrom ar scoileanna de réir riachtanais 
oideachais na ndaltaí.  

 Tá teacht ag gach dalta a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ar 
thacaíochtaí oideachais atá ar fáil de réir a gcuid riachtanas.  

 Déantar measúnú aonair ar dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 
agus tugann sé seo treoir do theagasc agus foghlaim agus atá sé mar chuid 
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amháin de phróiseas leanúnach agus timthriallach measúnaithe, idirghabhála 
agus athbhreithnithe ar thorthaí.  

 Baintear úsáid as na hacmhainní atá ar fáil chomh héifeachtúil agus is féidir 
chun torthaí níos fearr a bhaint amach do pháistí; Oibríonn seirbhísí stáit le 
chéile chun é seo a bhaint amach.  

 Léirítear meas ról na dtuismitheoirí mar oideachasóirí nádúrtha agus mar 
bhunoideachasóir an pháiste. 

Is conradh cearta-bhunaithe é an Coinbhinsiún um Chearta Daoine faoi Mhíchumas 
(CRPD) a ghlac na Náisiúin Aontaithe i 2006 chun cearta daonna daoine faoi 
mhíchumas a chosaint agus a athdhearbhú. Shínigh Rialtas na hÉireann an 
Coinbhinsiún i 2007 agus dhaingnigh sé é i Márta 2018. Ceanglaítear le halt 24 (Cuid 2) 
ar Stáit a chinntiú “nach ndéantar daoine faoi mhíchumas a eisiamh ón gcóras 
oideachais ghinearálta ar bhonn míchumais, agus nach ndéantar daltaí faoi mhíchumas 
a eisiamh ó bhunoideachas saor in aisce agus éigeantach, nó ón meánscolaíocht, ar 
bhonn míchumais. “ Ceanglaítear leis freisin “gur féidir le daoine faoi mhíchumas 
rochtain a fháil ar bhunoideachas agus meánscolaíocht uilechuimsitheach, 
ardchaighdeáin agus saor in aisce ar bhonn cothrom le daoine eile sna pobail ina 
gcónaíonn siad." Ní mór amharc go cúramach ar na himpleachtaí amach anseo a 
bhaineann le síniú an choinbhinsiúin seo ag Éirinn, agus tagairt ar leith do chontanam 
reatha an tsoláthair oideachais cinntithe de réir míchumais nó diagnóis.  

Mar atá sé de réir go leor catagóirí eile de mhíchumas, tá éagsúlacht mhór i leibhéal 
agus déine na riachtanas a bhíonn ag daltaí aonair le SNUT nó Sainlaigí Teanga (SLI) 
ar chontanam. Ach níor cheart gurbh iad na daltaí sin a bhfuil neamhord forbartha 
teanga (NFT) acu, a dteastóidh uathu socrúchán ranga speisialta, an fothacar dá 
dtugann forleithne agus déine a riachtanas le fios go dteastaíonn cur chuige níos déine 
comhtháite teiripeach níos déine laistigh dá suíomh oideachais. 

Is féidir aghaidh a thabhairt de ghnáth ar a lán riachtanas SNUT (agus NFT) trí 
oideachas príomhshrutha le soláthar príomhshrutha difreáilte agus le tacaíochtaí 
teagaisc breise. Bainfidh an chuid is mó daltaí a bhfuil SNUT/NFT acu tairbhe as teiripe 
urlabhra agus teanga agus is minic a fhaightear seo tar éis a bheith curtha ar aghaidh ó 
ghairmithe sláinte, tuismitheoirí nó scoileanna. Sular tugadh isteach múnla le haghaidh 
leithroinnt do mhúinteoirí oideachais speisialta (MOSanna) do scoileanna príomhshrutha 
in 2017, bhí daltaí a raibh diagnóis SNUT acu i scoileanna príomhshrutha ábalta 3 uair 
an chloig agus 24 nóiméad de theagasc acmhainní breise a fháil sa tseachtain chun 
tabhairt faoina riachtanais faoi leith. Ó 2017 i leith, tugadh an tsolúbthacht do scoileanna 
príomhshrutha a n-uaireanta oideachas speisialta a leithroinnt ar bhonn riachtanais na 
foghlama aitheanta seachas ar chatagóir mhíchumais trí chur chuige an Chontanaim 
Tacaíochta a úsáid. Dá réir sin, tugtar oideachas don chuid is mó daltaí a bhfuil SNUT 
acu i ranganna príomhshrutha ina bhfuil leibhéil chuí tacaíochtaí MOS. Níl socrúchán 
sealadach ranga speisialta ar fáil ach do na daltaí sin a bhfuil SNUT acu agus a 
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gcomhlíonann a riachtanais critéir fhoilsithe na Roinne agus tá a bhfilleadh ar rang 
príomhshrutha éigeantach tar éis tréimhse socrúcháin dhá bhliain sa rang speisialta. 

1.3 Buntús na ranganna speisialta SNUT 

Is féidir buntús an chineáil seo soláthair ranga speisialta a rianú siar go dtí moltaí an 
Choiste Athbhreithnithe um Oideachas Speisialta (CAOS, 1993) Shainmhínigh CAOS 
daltaí a raibh SNUT mar: 

Iad siúd a bhfuil a gcumas neamhbhriathartha sa mheánbhanda nó 
níos airde, a bhfuil a scil sa tuiscint nó iad féin a chur in iúl trí mheán na 
teanga labhartha lagaithe go mór. Níl a míchumas, áfach, inchurtha i 
leith fachtóirí amhail éisteacht lagaithe, neamhoird mhothúchánacha nó 
iompraíochta nó riocht fisiciúil. Cuimsítear na neamhoird a bhféadfadh 
deacracht a bheith acu le ceann amháin nó níos mó de 
phríomhchodanna na cumarsáide trí theanga labhartha, gabhálach 
agus / nó léiritheach, mar shampla patrún a dhéanamh ar fhuaimeanna 
cainte agus iad a rá, ábhar na teachtaireachta, an chomhréir agus an 
ghramadach, nó an úsáid cainte agus iad ag idirghníomhú le daoine 
eile. 

Mhol an Coiste raon idirghabhálacha chun tacú le daltaí a bhfuil SNUT acu, 
lena n-áirítear:  

 Sainaithint agus idirghabháil luath 

 Maidir le curaclam atá á theagasc trí mheán theanga an bhaile, nach n-áirítear 
leis teanga eile agus, cé go bhfuil sé comhchosúil leis an gcuraclam atá á 
leanúint ag a gcomhdhaltaí i ranganna príomhshrutha, tá béim faoi leith agus 
leanúnach ann ar an teanga atá i gceist i ngach réimse ábhair 

 Clár teanga struchtúrtha meaitseáilte le riachtanais shainaitheanta 

 Teiripe urlabhra agus teanga dhian 

 Deiseanna le hidirghníomhú le páistí eile i ngnáthranganna; agus 

 Cur chuige comhordaithe a ghlacadh ag tuismitheoirí agus múinteoirí maidir le 
forbairt teanga an pháiste. 

I measc a conclúidí, moladh i dTuarascáil CAOS “ranganna speisialta a bhunú i 
ngnáthscoileanna ainmnithe le coibhneas ceapacháin dalta-múinteoir 7:1 agus 
seirbhís teiripe urlabhra, atá á chur ar fáil faoi láthair tríd an mbord sláinte ábhartha 
chun cabhrú leis an ngnáthscoil ainmnithe maidir le freastal ar dhaltaí mar seo”. 
Cuireadh i bhfeidhm socruithe chun na ranganna speisialta seo a bhunú agus a riar trí 
raon Ciorclán Roinne, a raibh de chríoch leo na socruithe reatha faoi Chiorclán 
38/2007. 
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1.4 Oibriú ranganna speisialta SNUT 

Maoiníonn an Roinn Oideachais deontas caipitíochta breise le haghaidh gach dalta ar 
an rolla sa rang speisialta. Maoiníonn an Feidhmeannas Seirbhíse Sláinte soláthar 
seirbhísí teiripe urlabhra agus teanga le haghaidh na ranganna agus oibríonn teoiripeoirí 
ar áitribh na scoile ar feadh tréimhsí éagsúla gach seachtain. Táthar ag dréim leis go n-
oibreoidh na teiripeoirí go comhoibriúil chun a chinntiú go bhfuil rochtain ag daltaí ar 
chothroime tacaíochta teiripí agus soláthair curaclaim atá comhtháite go cuí chun riar ar 
a riachtanais faoi leith. 

Faoi lathair déantar rollú sna ranganna speisialta SNUT a rialáil leis na critéir seo a 
leanas de chuid na Roinne Oideachais: 

 

 Rinne síceolaí an dalta a mheasúnú ar thástáil chaighdeánaithe ar chumas 
intleachtúil a chuireann cumas neamhbhriathartha laistigh den mheánraon nó 
os a chionn (i.e. sainuimhir éirime neamhbhriathartha 90, nó os a chionn). 

 Rinne teiripeoir urlabhra agus teanga measúnú ar an dalta ar thástáil 
chaighdeánaithe forbartha teanga a chuireann feidhmíocht i gceann amháin 
nó níos mó de na phríomhréimsí forbartha urlabhra agus teanga agus dhá 
dhiall chaighdeánacha nó níos mó faoin meán, nó ag leibhéal atá 
comhionann go ginearálta. (i.e. 2 dhiall chaighdeánacha nó ísle, ag nó faoi 
scór caighdeánach 70). 

 Níl deacrachtaí an dalta inchurtha i leith lagú éisteachta; mar a gcuireann 
méid áirithe de lagú éisteachta isteach ar an dalta, ba chóir go mbeadh an 
tairseach éisteachta do na minicíochtaí a bhaineann le hurlabhra ag 40dB. 

 Ní mheastar neamhoird mhothúchánacha agus iompraíochta nó míchumas 
fisiciúil a bheith ina mbunchúiseanna. 

Rollaítear dalta cáilithe sa rang speisialta ar feadh bliain amháin ar dtús, agus is féidir 
seo a shíneadh go dtí dhá bhliain ar a mhéad. Mar gheall ar shuíomh réigiúnach na 
ranganna speisialta SNUT, beidh ar an gcuid is mó daltaí aistriú go dtí scoil eile chun an 
cineál seo tacaíochta SNUT a rochtain. Tar éis na tréimshe idirghabhála seo, téann 
daltaí ar ais go hoideachas príomhshrutha, ina scoileanna bunaidh de ghnáth. I 
gcásanna ina bhfuil spás breise i rang speisialta SNUT mar gheall ar líon neamhleor 
páistí a chomhlíonann na critéir, féadfaidh an bord bainistíochta áit a thairiscint do bheirt 
dhaltaí ar a mhéad nach gcomhlíonann na critéir incháilitheachta, ach a d’fhéadfadh 
tairbhe a bhaint as a bheith rollaithe sa rang ar feadh bliana ar bhonn lámhaltais. Ní mór 
é a bheith de thacaíocht ag socrúcháin lámhaltais mar seo tacaíocht ó mholadh 
teiripeora urlabhra agus teanga agus/nó síceolaí.  
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1.5 Cleachtas idirnáisiúnta 

Tá éagsúlacht go hidirnáisiúnta sa soláthar oideachasúil do dhaltaí a bhfuil riachtanais 
shonracha teanga acu. Feidhmíonn a lán tíortha, mar sin féin, raon cisealaithe 
tacaíochtaí. Tairiscíonn an Ríocht Aontaithe (RA) raon de thacaíochtaí, lena n-áirítear 
idirghabhálacha oideachais príomhshrutha, rannóga acmhainní teanga i scoileanna 
príomhshrutha, sainscoileanna urlabhra agus teanga agus scoileanna speisialta údaráis 
áitiúil. Feidhmíonn an Astráil córas comhchosúil de scoileanna tiomnaithe teanga 
inrochtana trí phróiseas coimisiúnaithe bunaithe ar riachtanais daltaí. I dtíortha amhail 
an Bheilg agus an Ghréig, freastalaíonn an chuid is mó daltaí a bhfuil lagaí teanga orthu 
ar scoileanna príomhshrutha áitiúla, le tacaíochtaí teiripe urlabhra agus teanga, agus 
bíonn líon an-bheag daltaí a bhfuil riachtanais shuntasacha acu ag freastal ar 
scoileanna speisialta. I Stáit Aontaithe Mheiriceá fostaíonn na scoileanna teiripe 
urlabhra agus teanga chun tacaíochtaí a chur ar fáil go logánta. 

 

1.6 Meastóireacht agus taighde ábhartha Éireannach 

In 2005, d’fhoisigh an Chigireacht a cinntí ó shraith de mheastóireachtaí a rinneadh in 
2002 i ranganna speisialta SNUT. Sna meastóireachtaí bailíodh ar dtús sonraí ó 
cheithre rang is caoga SNUT trí cheisteanna agus próifílí a úsáid. Rinne cigirí 
meastóireacht níos mionsonraithe ar sé rang speisialta déag SNUT trí chuairteanna 
ar sheomraí ranga, athbhreithnithe ar dhoiciméid, agallaimh agus cruinniú le 
tuismitheoirí. Ar an iomlán, ba é conclúid thuarascáil 2005 go raibh na ranganna 
speisialta ag oibriú go maith, ach cuireadh moltaí ar fáil inti maidir le tosaíocht a 
dhéanamh d’idirghabháil luath, cloí níos fearr le nósanna imeachta rollaithe agus 
eolas faoi chritéir iontrála a scaipeadh níos forleithne. Do scoileanna, mhol an 
tuarascáil forbairt ghairmiúil bhreise do mhúinteoirí, imeascadh daltaí níos éifeachtaí, 
cleachtais mheastóireachta fheabhsaithe agus an rang speisialta a chomhtháthú 
isteach i mbeartas scoile uile. Tá beagnach na moltaí seo go léir curtha i bhfeidhm ó 
shin de thoradh ar threoracha a eisíodh i gCiorcláin Roinne agus i bhfaisnéis arna 
soláthar ag CNOS. 

I dtaighde cás-staidéir cáilíochtúil arna choimisiúnú ag CNOS (2016) nótáladh gur 
raibh an tuairim ann mar gheall ar na ranganna urlabhra agus teanga a scrúdaíodh 
“go dtugann siad meicníocht chun daltaí a thabhairt go dtí an leibhéal céanna lena 
gcomhdhaltaí príomhshrutha”. Ba é conclúid na dtaighdeoirí “i suíomh idirghabhála an 
ranga urlabhra agus teanga, rinne daltaí ‘gnóthachain mhóra, go sóisialta agus go 
hacadúil.’ Ach aibhsíodh sa tuarastal freisin deacrachtaí le soláthar laghdaithe 
tacaíochtaí teiripe urlabhra agus teanga don rang speisialta mar gheall ar chiorruithe 
airgeadais. Bhí na taighdeoirí cáinteach freisin ar an bhfíoras maidir leis na daltaí sa 
rang speisialta “nach raibh aon imeascadh nó mórán imeasctha le ranganna 



Soláthar Oideachasúil do Dhaltaí a bhfuil Sain-neamhord Urlabhra agus Teanga (SNUT) acu: Ranganna Speisialta atá 
bainteach le Bunscoileanna Príomhshrutha 

 

 

   

—— 
16 

príomhshrutha le linn na tréimse idirghabhála” agus go bhféadfadh seo deacrachtaí a 
chruthú dóibh agus iad ag aistriú ar ais go dí a ranganna príomhshrutha ag deireadh 
a socrúchán. 

Ag ullmhú do mheastóireachtaí rang speisialta SNUT 2020, chuir an Chigireacht san 
áireamh cinntí mheasúnú 2005, cur i bhfeidhm na moltaí agus aon athruithe i 
mbeartas náisiúnta agus cleachtais chigireachta ó bhí 2005 chun cabhrú maidir le 
dearadh an chuir chuige measúnaithe. Ar mhaithe le comhsheasmhacht agus 
inchomparáideacht, lean dearadh na meastóireachta paraiméadair chomhchosúla leo 
siúd a úsáideadh i dtuarascáil 2020 na Cigireachta ar cháilíocht an tsoláthair 
oideachais i ranganna speisialta d’fhoghlaimeoirí a bhfuil uathachas orthu1. 

                                                   

 

1 Solathar-oideachais-d-fhoghlaimeoiri-le-neamhord-de-chuid-speictream-an-uathachais-i-
ranganna-speisialta-ceangailte-le-scoileanna-priomhshrutha-in-eirinn   
 
 

https://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuairisc%C3%AD-Cigireachta-Foilseach%C3%A1in/Tuarasc%C3%A1lacha-Treoirl%C3%ADnte-Meast%C3%B3ireachta/
https://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuairisc%C3%AD-Cigireachta-Foilseach%C3%A1in/Tuarasc%C3%A1lacha-Treoirl%C3%ADnte-Meast%C3%B3ireachta/
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Caibidil 2 Fócas agus Modheolaíocht 
Meastóireachtaí  

2.1 Comhthéacs an ranga speisialta a thuiscint  

Ina chomhairle do scoileanna agus iad ag bunú aon chineál de rang speisialta, tugann 
CNOS an cur síos seo a leanas ar an soláthar:  

Tá ranganna speisialta mar chuid de chontanam soláthair oideachais a 
chuireann ar a gcumas do scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
níos casta acu oideachas a fháil i ranganna níos lú. Cuireann siad ar fáil 
timpeallacht thacúil foghlama do dhaltaí nach bhfuil ábalta an curaclam a 
rochtain i rang príomhshrutha, fiú le tacaíocht, ar feadh bhunús a lae scoile 
nó iomlán a lae scoile. Ba chóir go mbeadh daltaí atá ar an rolla i ranganna 
speisialta a imeascadh i ranganna príomhshrutha an oiread agus is féidir.  

Faoi láthair tá sé rang speisialta agus seasca SNUT ceangailte le cúig bhunscoil agus 
daichead phríomhshrutha. Tá na ranganna seo i scoileanna atá suite ar fud na tíre, cé 
gur minice iad a bheith i scoileanna níos mó i suíomhanna uirbeacha nó i mbailte móra.  

Cé go bhfeidhmíonn ranganna speisialta SNUT laistigh de chomhthéacs scoileanna 
príomhshrutha, ní mór don chuid is mó daltaí ag rollú i ranganna mar seo imeacht óna 
scoileanna bunaidh agus taistealann siad achar áirithe chun freastal ar scoil ainmnithe. 
Tá rollú i ranganna speisialta SNUT teoranta go tréimhse dhá bhliain ar a mhéad agus 
tá sé faoi réir créitéir an-sonrach. Is coiste áitiúil ar a mbíonn de ghnáth príomhoide na 
scoile, teiripeoirí urlabhra agus teanga FSS agus a mbainisteoirí agus síceolaí SNSO nó 
eile a dhéanann incháilíocht a dheimhniú.  

Ag leibhéal scoile uile braitheann feidhmiú éifeachtach ranganna speisialta SNUT go 
mór ar cháilíocht na ceannaireachta a chuireann an príomhoide agus foireann 
bhainistíochta na scoile ar fáil. Sna réimsí teagaisc agus foghlama tá sé riachtanach 
comhoibriú cuí agus comhoibriú gairmiúil a bheith ann idir múinteoir an ranga speisialta, 
an teiripeoir urlabhra agus teanga agus múinteoirí príomhshrutha agus cúntóirí 
riachtanais speisialta. Léirítear sa ghrafaic seo a leanas cuid de na gníomhaireachtaí 
agus gairmithe a gcuireann a n-iarrachtaí le feidhmiú rathúil ranga speisialta.  
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2.2 Fócas meastóireachta  

Ba é príomhchuspóir na sraithe seo meastóireachtaí breathnú ar chleachtas agus 
soláthar do pháistí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu le béim ar leith sna 
cigireachtaí seo ar cháilíocht an tsoláthair i ranganna speisialta do dhaltaí a bhfuil SNUT 
acu. Socraíodh samhail cigireachta na Cigireachta, Meastóireacht ar Sholáthar do 
Dhaltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu – Bunscoil chun na críche seo, 
mar tá an tsolúbthacht agus fócas aici a theastaíonn chun soláthar oideachais a scrúdú i 
suíomhanna ranga príomhshrutha agus ranga speisialta araon laistigh de chomhthéacs 
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scoile uile. Mar a thugtar breac-chuntas air sa treoir fhoilsithe2 le haghaidh na samhla 
cigireachta do Riachtanais Speisialta Oideachais-Bunscoil, tuairiscíonn cigirí ar na 
ceisteanna seo a leanas: 

 Cé chomh maith agus atá torthaí foghlama páistí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu? 

 An bhfuil an scoil ag úsáid na n-acmhainní a fhaigheann sí do dhaltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu chun torthaí a fheabhsú do dhaltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu? 

De bharr go raibh an dá cheist seo comhsheasmhach le príomhfhócas an taighde, 
cinneadh an tsamhail mheastóireachta seo a úsáíd d’fhonn an tionscadal taighde a chur 
i gcrích. Trí úsáid a bhaint as an tsamhail meastóireachta le haghaidh Riachtanais 
Speisialta Oideachais, cuireadh ar a gcumas do chigirí tuairisciú ar sholáthar agus ar 
thorthaí do dhaltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu trí thuarascáil 
fhoilsithe na scoile agus, ag an am céanna, cur le bonn fianaise foriomlán na tuairisce 
ilchodaí seo  

Tá de bhuntáiste ag an tsamhail meastóireachta le haghaidh Riachtanais Speisialta 
Oideachais gur féidir scrúdú a dhéanamh ar sholáthar le haghaidh Riachtanais 
Speisialta Oideachais ag leibhéal scoile uile agus, ag an am céanna, fianaise a chur ar 
fáil do chigirí ó raon socruithe, lena n-áiríear ranganna speisialta. Le linn meastóireachta 
maidir le Riachtanais Speisialta Oideachais, tugann cigirí cuairt ar ranganna, téann siad 
i gcomhairle le daltaí agus déanann siad athbhreithniú ar a gcuid oibre. Déanann siad 
athbhreithniú freisin ar phleananna aonair agus ar shonraí meastóireachta agus riarann 
siad ceistneoirí do thuismitheoirí. Buaileann cigirí le múinteoirí, an fhoireann um 
Riachtanais Speisialta Oideachais, ceannairí na scoile, agus reáchtálann siad cruinnithe 
fócasghrúpa freisin le daltaí agus cúntóirí riachtanas speisialta.  

2.3 Samhail cigireachta 

Scrúdaigh an Chigireacht liosta foilsithe CNOS de scoileanna a bhfuil ranganna 
speisialta SNUT iontu agus a cuid taifead cigireachta scoile féin chun roinnt cineálacha 
éagsúla scoileanna a shainaithint timpeall na tíre le haghaidh cigireachta. Laistigh den 
sampla seo, ní raibh ach rang speisialta SNUT amháin ag roinnt scoileanna, agus bhí 
dhá cheann ag a lán acu. Shainaithin bainistíocht na Cigireachta groupa beag de chigirí 
bunaithe i réigiúin a bhfuil saineolas agus taithí faoi leith acu ag meastóireacht soláthar 
oideachais speisialta chun na meastóireachtaí a dhéanamh. Iarradh ar chigirí a bheith 
ag obair i mbeirteanna agus ról an chigire tuairiscithe a mhalartú ar mhaithe leis na 
tuairiscí scoile a phróiseáil. I gcomhthéacs na gcigireachtaí Riachtanas Speisialta 

                                                   

 

2 https://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuairisc%C3%AD-Cigireachta-
Foilseach%C3%A1in/Tuarasc%C3%A1lacha-Treoirl%C3%ADnte-Meast%C3%B3ireachta 
 

https://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuairisc%C3%AD-Cigireachta-Foilseach%C3%A1in/Tuarasc%C3%A1lacha-Treoirl%C3%ADnte-Meast%C3%B3ireachta
https://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuairisc%C3%AD-Cigireachta-Foilseach%C3%A1in/Tuarasc%C3%A1lacha-Treoirl%C3%ADnte-Meast%C3%B3ireachta
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Oideachais a dhéanamh, ní mór do chigirí sceidil mheastóireachta a chríochnú a dhírigh 
ar ghnéithe ábhartha de sholáthar agus cleachtas scoileanna sna ranganna speisialta 
SNUT. Chomh maith leis na sceidil seo a chur isteach le haghaidh anailíse, tugadh 
cuireadh do chigirí freisin tráchtaireacht cháilíochtúil bhreise a chur ar fáil ar réimsí inar 
measadh cleachtas a bheith go háirithe éifeachtach nó neamhéifeachtach.  

Tionóladh cruinniú struchtúrtha ar líne de chigirí a bhí páriteach sna cuairteanna scoile i 
mí Aibreáin 2020 inar pléadh na príomhghnéithe de chleachtais a breathnaíodh i 
ranganna SNUT sna scoileanna. Iarradh ar chigirí a dtuairiscí cigireachta dréachtacha 
agus a nótaí breathnóireachta a athbhreithniú go comhoibríoch chun samplaí breise 
agus tráchtaireacht cháilíochtúil a chur ar fáil maidir le príomhthéamaí na tuairisce seo. 
Thug an cruinniú seo an deis do na cigirí agus na húdair samplaí de chleachtas a phlé 
ar bhealach níos cuimsithí le tagairt don chomhthéacs scoile agus an oiread is a 
macasamhlaíodh cleachtais faoi leith go náisiúnta. 

 

2.4 Na cuairteanna cigireachta 

Rinneadh na cuairteanna cigireachta in earrach 2020 sna scoileanna roghnaithe de réir 
nósanna imeachta cigireachta comhaontaithe. De thoradh ar gach cigireacht bhí tuairisc 
mheastóireachta ar Riachtanais Oideachais Speisialta foilsithe ar an scoil 
rannpháirteach.3 Nuair a bhí an próiseas foilsithe le haghaidh gach meastóireachta i 
gcrích, chuir cigirí tuairiscithe isteach sonraí críochnaithe ar na ranganna speisialta 
SNUT chuig údair na tuairisce ilchodaí seo.  

Cé gur phleanáil an Chigireacht sa chéad dul síos meastóireacht a dhéanamh ar 
sholáthar in 25 rang speisialta SNUT, de thoradh ar dhúnadh scoileanna ar an 12 Márta 
mar gheall ar COVID-19 ní dhearnadh roinnt meastóireachtaí. D’éirigh le cigirí cuairt a 
thabhairt agus tuairisceáin a chur i gcrích ar 21 rang speisialta SNUT. Tiomsaíodh na 
freagairtí seo agus rinneadh anailís orthu faoi gach ceannteideal chun raon táblaí agus 
graf a chur ar fáil a léiríonn na céatadáin le haghaidh gach grádú cáilíochta a cuireadh i 
bhfeidhm. Tiomsaíodh tráchtanna cáilíochtúla le haghaidh gach ceannteidil chun na 
láidreachtaí agus na laigí a thaifead cigirí a léiriú chun a ngráduithe a mhíniú do 
cháilíocht an chleachtais. 

                                                   

 

3 https://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuairisc%C3%AD-Cigireachta-
Foilseach%C3%A1in/Meastoireacht-ar-Sholathar-do-Dhaltai-a-bhfuil-Riachtanais-Speisialta-Oideachais-
acu/  

https://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuairisc%C3%AD-Cigireachta-Foilseach%C3%A1in/Meastoireacht-ar-Sholathar-do-Dhaltai-a-bhfuil-Riachtanais-Speisialta-Oideachais-acu/
https://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuairisc%C3%AD-Cigireachta-Foilseach%C3%A1in/Meastoireacht-ar-Sholathar-do-Dhaltai-a-bhfuil-Riachtanais-Speisialta-Oideachais-acu/
https://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuairisc%C3%AD-Cigireachta-Foilseach%C3%A1in/Meastoireacht-ar-Sholathar-do-Dhaltai-a-bhfuil-Riachtanais-Speisialta-Oideachais-acu/
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2.5 An fhianaise a chur i láthair 

Sa chaibidil seo a leanas cuirtear i láthair torthaí na meastóireachtaí mar a léirítear le 
hanailís ar na foinsí éagsúla fianaise. Sainaithnítear sa chaibidil láidreachtaí agus 
dúshláin i bhfeidhmiú na ranganna speisialta agus tugtar breac-chuntas ar 
thráchtaireacht ar éifeachtacht an tsoláthair. Cuirtear tráchtaireacht mheastóireachta ar 
cháilíocht soláthair oideachais de réir Chontanam Cáilíochta cúig phointe na Cigireachta 
(Aguisín 2). I gcás nach gcuirtear céatadáin i láthair i bhfoirm uimhriúil, léirítear iad leis 
na téarmaí cáilíochtúla a mhínítear sa tábla seo a leanas: 

Níos mó ná 90% I mbeagnach gach cás 

75% – 90% Don chuid na mhó 

51% – 74% Tromalach / níos mó ná leath 

50% Leath 

25% – 49% Níos lú ná leath / mionlach suntasach 

16% – 24% Líon beag / níos lú ná ceathrú 

Níos lú ná 15% I gcúpla cás 

 

I dtreo dheireadh Chaibidil 3, tá achoimre a bhaineann le cáilíocht an tsoláthair sna 
ranganna speisialta SNUT, a chuireann in iúl conclúidí agus moltaí na tuairisce.  

2.6 Srianta na tuairisce 

Tarraingíonn na cinntí sa tuairisc seo ó na meastóireachtaí ar Riachtanais Speisialta 
Oideachais a rinneadh le linn fráma ama iontach gairid go luath in 2020. Rinneadh líon 
beartaithe na ranganna speisialta a ndearnadh meastóireacht orthu a laghdú beagán 
mar gheall ar dhúnadh na scoileanna mar gheall ar COVID-19. Braitheann an bonn 
fianaise go mór ar bhreathnóireachtaí cigirí agus gráduithe cáilíochta, a n-
idirghíomhaíochtaí le múinteoirí agus daltaí, bailiú sonraí, agus anailís ar éifeachtacht 
fhoriomlán an tsoláthair do dhaltáí i ranganna speisialta. Ba cheart go mbeadh léitheoirí 
eolach freisin, cé go gcuirtear na torthaí uimhriúla i láthair sa tuairisc seo i leith gach 
ceann de na ranganna speisialta SNUT, ní raibh ach rang speisialta amháin i roinnt 
scoileanna sa sampla, ach bhí dhá cheann nó níos mó ag scoileanna éagsúla. De 
thoradh air sin, léiríonn na torthaí céatadáin ranganna agus ní céatadán na scoileanna 
rannpháirteacha. 

Léiríonn torthaí agus cinntí na tuairisce seo tuairimí cigirí ar na torthaí atá á mbaint 
amach ag na daltaí ina ranganna speisialta agus aon fhianaise ar dhul chun cinn ó 
rollaigh na daltaí. Ní féidir leis na húdair teacht ar aon chonclúidí faoi na torthaí sa 
téarma níos faide do dhaltaí a bhfuil SNUT acu tar éis dóibh filleadh ar a ranganna 
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príomhshrutha tar éis an tsocrúcháin dhá bhliain. Chun taighde a dhéanamh ar an ngné 
seo go cuimsitheach bheadh gá le tionscadal meastóireachta i bhfad níos mó a 
dhearadh chun tionchar fadaimseartha an tsoláthair rang SNUT ar shampla de dhaltaí a 
dheimhniú an oiread agus is féidir. 

Tá meastóireachtaí ar Riachtanais Speisialta Oideachais á ndéanamh i scoileanna ó 
2016 i leith agus tá an múnla bunaithe go maith. Ach ní áirítear ar a nósanna imeachta 
fós deiseanna do chigirí chun dul i gcomhairle le tuismitheoirí páistí sna ranganna 
speisialta trí agallaimh fócasghrúpa. Cé gur tugadh an deis do thuismitheoirí páistí a 
bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu freagairt ar shuirbhé páipéarbhunaithe, 
rinneadh seo go hanaithnid agus mar sin níorbh fhéidir na freagairtí a dhealú ó 
thuismitheoirí a bhfuil páistí acu sna ranganna speisialta.  
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Caibidil 3 Torthaí agus Príomhchinntí 
Sa chaibidil seo tugtar breac-chuntas ar chinntí na gcuairteanna ar ranganna speisialta 
SNUT i dtéarmaí cainníochtúla agus cáilíochtúla. Cuirtear críoch leis an gcaibidil le 
roinnt príomhtheachtaireachtaí ar fheidhmiú na ranganna seo. 

3.1 Rollú agus socrúchán cuí daltaí 

Mar a rinneadh breac-chuntas air i gCaibidil 1, tá tacar an-bheacht critéar sonraithe ag 
an Roinn i gCiorclán 38/2007 le haghaidh rollú daltaí isteach i ranganna speisialta 
SNUT. In ainneoin na treorach náisiúnta seo, ceapann gach scoil a beartas rollaithe nó 
iontrálacha féin, agus de ghnáth tá beartais ar leith ann le haghaidh iontrála sa scoil 
phríomhshrutha agus sna ranganna speisialta. Scrúdaigh cigirí na beartais rollaithe la 
haghaidh gach ceann de na ranganna speisialta agus, i ngach cás, fuair siad go 
ndearna siad tosaíocht de chritéir rollaithe mar is ceart do na daltaí sin ar mó an seans 
go mbainfeadh siad tairbhe as an socrúchán, agus go raibh na nósanna imeachta ar 
tugadh breac-chuntas orthu le haghaidh iarratais rollaithe a phróiseáil comhsheasmhach 
leis na critéir seo (Fíor 1). Ba é breithiúnas na gcigirí freisin go raibh na daltaí a 
d’fhreastail ar na ranganna speisialta sa suíomh ceart de réir a riachtanas. Thuairiscigh 
cigirí go mbíonn próiseas roghnúcháin an rollaithe faoi stiúr coiste ar baill iad an 
príomhoide, an múinteoir ranganna speisialta, teiripeoirí urlabhra agus teanga agus 
síceolaí. Cuireann na coistí i bhfeidhm scála grádaithe ar gach iarratas rollaithe chun 
áiteanna a chur in ord tosaíochta do na páistí a bhfuil na riachtanais is mó acu laistigh 
de na critéir. Cuirtear liosta feithimh ar bun más gá. Cé gur aithníodh saineolas an 
choiste rollaithe, comhairlíodh i dtuairisc chigireachta amháin go ndéanfadh bord 
bainistíochta na scoile cinntí rollaithe a sheachadadh trí chumarsáid fhoirmiúil chun cloí 
le freagrachtaí iontrálacha na scoile:  

Moltar go hard an scoil as an gcur chuige comhoibríoch, 
idirghníomhaireachta a úsáidtear i leith daltaí a chur in ord 
tosaíochta chun rollú sa rang speisialta... Ach moltar do bhord na 
scoile iarratais ar áiteanna sa rang a fháil seachas an bord 
comhairleach idirghníomhaireachta agus go gcuirfeadh an bord 
na cinntí maidir le rollú in iúl do thuismitheoirí na n-iarratasóirí go 
léir. 
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Fíor 1 

In ainneoin rath soiléir na scoileanna critéir rollaithe a shoiléiriú agus an líon an-bheag 
achomhairc Alt 29 (faoi Acht Oideachais 1998)4 ó thuismitheoirí in éadan cinntí rollú a 
dhiúltú, thuairiscigh múinteoirí (i gcásanna áirithe na teiripeoirí urlabhra agus teanga) i 
mbeagnach leath na ranganna roinnt deacrachtaí le léirmhíniúcháin na gcritéar rollaithe 
(Fíor 2). Baineann an phríomhchúis le deacracht bunaithe ar dhearcadh go bhfuil critéir 
fhoilsithe na Roinne le haghaidh socrúchán ranga speisialta SNUT róchúng agus nach 
gcuirtear san áireamh leo an córas reatha diagnóisithe le haghaidh SLT in úsáid ag 
teiripeoirí urlabhra agus teanga. Go sonrach, d’áitigh roinnt múinteoirí agus teiripeoirí 
urlabhra agus teanga go bhfuil an scoitheadh maidir le sainuimhir éirime ag 90, agus na 
riachtanais mheastóireachta TUT do dhá dhiall chaighdeánacha faoin meán, ag cur 
coisc ar a lán daltaí a bhfuil SLT acu critéir iontrála ranganna SNUT a chomhlíonadh. Cé 
gurbh fhéidir, mar gheall ar bhogadh chun sainmhíniú níos iomlánaíche chun critéir 
rollaithe a athbhreithniú, go mbeidh níos mó daltaí ábalta a bheith san iomaíocht le 
haghaidh líon an-teoranta áiteanna i ranganna speisialta SNUT, ní thabharfadh sin 
ráthaíocht i leith socrúchán tosaíochta do na daltaí SLT sin a bhfuil na leibhéil is airde 
riachtanais acu sa soláthar oideachais speisialta.  

Tuairiscíodh roinnt fadhbanna áitiúla maidir le measúnuithe síceolaíochta a aibhsíonn 
easpa soiléireacha i dtaobh cé acu an é an FSS nó An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta 
Oideachais (SNSO) a raibh sé mar fhreagracht uirthi measúnuithe a riar do pháistí ar 
leith. Níl ról ag SNSO faoi láthair le páistí réamhscoile. Do pháistí atá rollaithe cheana 
féin i suíomhanna príomhshrutha, bíonn SNSO páirteach de ghnáth in obair 
mheastóireachta dhíreach i gcásanna nár fhreagair an paiste ar idirghabháil agus 

                                                   

 

4 An tAcht Oideachais, 1998  

Tá
100%

Tá nósanna imeachta na scoile comhsheasmhach le cuspóir an ranga 
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https://www.oireachtas.ie/ga/bills/bill/1997/67/
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tacaíocht scoilbhunaithe. Sainaithníodh na cásanna seo tríd an bpróiseas pleanála 
scoile i gcomhairliúchán leis an bpríomhoide.  

Dúirt roinnt teiripeoirí urlabhra agus teanga gur lú an seans go gcomhlíonfadh páistí a 
bhfuil saincheisteanna iompraíochta acu na critéir rollaithe reatha mar bhí sé deacair in 
amanna a dhéanamh amach an raibh na saincheisteanna iompraíochta ann mar gheall 
ar fhrustrachas le héagumas an pháiste féin cumarsáid a dhéanamh trí chaint. Chuir 
teiripeoirí urlabhra agus teanga in iúl do chigirí freisin ábhair imní faoin riachtanas 
éisteachta 40dB agus ar cheart seo a bheith ina luach gan chabhair (i.e. gan áis 
éisteachta).  

Cé go n-aithnítear na tuairimí seo mar réimsí le fiosrú a thuilleadh, ba cheart go mbeadh 
cuspóir beartaithe na ranganna speisialta SNUT a bheith fós lárnach i gcinnteoireacht 
amach anseo do lucht déanta beartais. Bunaíodh na ranganna mar chuid de chontanam 
foriomlán tacaíochtaí do chóhort beag daltaí a bhfuil riachtanais teanga an-sonrach acu 
agus tá éileamh ard ann go náisiúnta cheana féin ar an líon teoranta áiteanna uathu 
siúd a chomhlíonann na critéir reatha. Chun níos mó soiléireachta a chur ar fáil do 
scoileanna, moltar an éagsúlacht is cosúil atá idir an sainmhíniú nua ar SLT, go sonrach 
iad siúd laistigh den chatagóir seo óna dteastaíonn saintacaíochtaí teiripeacha agus 
oideachais agus na riachtanais iontrála reatha le haghaidh rang SNUT, a fhiosrú a 
thuilleadh ag an Roinn, CNOS, SNSO, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), 
teiripeoirí urlabhra agus teanga agus príomhpháirtithe leasmhara eile. Ba chóir go 
scrúdófar san iniúchadh seo na tionchair dá thoradh sin ar rollú agus acmhainn ranga 
SNUT.  

Fíor 2 

Tá
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An bhfuil deacrachtaí tuairiscithe sna critéir a bhaineann le rollú? (%)
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3.2 Aistrithe 

Ag brath ar aois daltaí, féadfaidh siad aistriú isteach sa rang speisialta ó rang 
príomhshrutha sa scoil chéanna nó ó scoil eile sa mhórcheantar. I gcásanna áirithe, 
cuirtear socruithe speisialta taistil ar fáil do pháistí suas le 45 km chun freastal ar an 
rang speisialta, agus is doiligh dóibh teagmháil a choinneáil lena scoil áitiúil le linn a 
socrúcháin. Díol suntais is ea é nach bhfillfidh an líon beag daltaí a chuirtear ar rolla na 
ranganna speisialta ag leibhéal rang a cúig ar ais ar a mbunscoil bhunaidh toisc go n-
aistrítear chuig an iar-bhunoideachas iad.  

D’fhéadfaí go mbeadh impleachtaí do mheon an pháiste maidir lena ionchuimsitheacht 
féin ag ceisteanna seo an achair agus an scartha. Do roinnt daltaí, is é a gcéad taithí ar 
an mbunscoil a rollú sa rang speisialta SNUT. Ag brath ar an mbealach iontrála, 
cuireadh réimse cleachtas i bhfeidhm i ranganna speisialta chun cabhair a thabhairt do 
dhaltaí agus iad ag aistriú isteach sa rang. I gcásanna ar shainaithin cigirí socruithe an-
éifeachtach do dhaltaí ag aistriú isteach sna ranganna speisialta, bhí an teiripeoir 
urlabhra agus teanga agus múinteoir an ranga speisialta páirteach sna socruithe seo 
uaireanta, ag tabhairt cuairt ar shuíomh luathbhlianta na ndaltaí agus ag dul i 
gcomhairle leis na tuismitheoirí chun a chinntiú go raibh gach faisnéis ábhartha 
comhroinnte chun cabhrú leis an aistriú. Do dhaltaí níos sine, bhí deiseanna ann 
uaireanta chun cuairt a thabhairt ar an rang speisialta lena dtuismitheoirí go 
neamhfhoirmiúil go luath san earrach. Fuair na tuismitheoirí seo an deis an scoil agus 
an rang a fheiceáil, bualadh leis na baill foirne ábhartha agus fuair an múinteoir agus an 
teiripeoir urlabhra agus teanga an deis bualadh leis an bpáiste. De réir an chleachtais is 
fearr maidir le haistrithe a bhainistiú isteach agus amach as ranganna speisialta ba chóir 
taithí a thabhairt do pháiste ar an socrúchán nua, taifid ábhartha dul chun cinn a 
chomhroinnt idir an suíomh reatha agus nua agus pleanáil chomhoibríoch a dhéanamh 
chun tógáil ar ghnóthachtála foghlama roimhe sin. 

Féadfaidh socruithe a bheith i bhfeidhm ag roinnt scoileanna do dhaltaí chun naisc a 
choinneáil lena scoileanna bunaidh le linn a socrúchán sa rang speisialta. I measc 
samplaí de seo bheadh daltaí ag scríobh chuig a gcomhdhaltaí ranga, ag freastal ar 
ócáidí scoile nó, nuair is cuí, ag fáil sacraimintí lena gcomhdhaltaí ina scoileanna 
bunaidh. Ach sa chuid is mó cásanna tuairiscítear go dtéann cumarsáid idir scoileanna i 
léig i rith na chéad bhliana den socrúchán, agus tosaíonn sí arís i dtéarmaí deiridh an 
dara bliain chun cabhrú leis an aistriú ar ais go dtí an rang príomhshrutha. Le linn na 
dtéarmaí deiridh seo, i gcuid mhór de na ranganna speisialta spreagtar daltaí chun 
filleadh ar a rang príomhshrutha laethanta áirithe. Féadfaidh an teiripeoir urlabhra agus 
teanga agus múinteoir an ranga speisialta cuairt a thabhairt ar an scoil phríomhshrutha 
agus socraítear cruinnithe maidir le scaoileadh amach agus leanúint. Nuair a scaoiltear 
amach iad, comhroinntear faisnéis maidir le dul chun cinn an dalta leis na tusimitheoirí 
agus leis an scoil phríomhshrutha, agus nascann an teiripeoir urlabhra agus teanga de 
ghnáth leis an teiripeoir urlabhra agus teanga pobail faoi fhreagracht cháis a aistriú. Ar 
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fhilleadh ar a ranganna príomhshrutha dóibh, féadfaidh daltaí leanúint ar aghaidh ag 
rochtain an leibhéil chuí tacaíochta dá riachtanais foghlama faoi phróiseas an 
Chontanaim Tacaíochta. Chun cabhrú le leanúnachas an chúraim oideachais, moltar go 
gcoinneoidh múinteoir an ranga speisialta agus an fhoireann oideachais speisialta ó 
scoil bhunaidh an dalta, le toiliú tuismitheoirí, teagmháil rialta i rith an tsocrúcháin chun 
leanúnachas a chothabháil sna cláir foghlama. 

3.3 Cé hiad na daltaí atá ar an rolla? 

Bhí seachtar daltaí ann (an t-uaslíon ceadaithe) ar an rolla sna ranganna speisialta go 
léir ar tugadh cuairt orthu seachas ceann amháin. I gcásanna eisceachtúla nach bhfuil 
rang speisialta ag feidhmiú ag a acmhainn uasta rollaithe, tá an fhéidearthacht ag 
scoileanna rollú lámhaltais a dheonú do dhaltaí lasmuigh de na critéir leagtha síos. 
Shásaigh beagnach gach dalta sna ranganna speisialta critéir dhochta an rollaithe mar a 
leagadh amach don chineál seo ranga, agus níor ceadaíodh rolluithe lamháltais ach i 
bhfíorbheagán cásanna. De ghnáth, bhí daltaí measartha óg, agus beagnach na 
ranganna speisialta go léir ag freastal ar dhaltaí idir ceithre bliana agus ocht mbliana 
d’aois. Bhí dhá rang ina raibh daltaí sinsearacha (rang 3 go rang 6) ar an rolla. Is cosúil 
go léiríonn an patrún foriomlán rollaithe sna ranganna a ndearnadh breithmheas orthu 
go bhfuiltear ag déanamh meastóireachta agus idirghabháil le haghaidh urlabhra agus 
teanga níos luaithe, cur chuige a mholtar i dtuairisc 2005 na Cigireachta5. Bhí rollú daltaí 
níos óige isteach sna ranganna speisialta seo iomchuí mar bhí beagnach na ranganna 
go léir ceangailte le scoileanna sóisearacha nó ingearacha agus thug an socrúchán 
féidearthachtaí le haghaidh imeascadh le comhdhaltaí an dalta. I líon beag cásanna, bhí 
daltaí sóisearacha ag freastal ar rang speisialta ar scoil shóisearach, ar socrú é a 
d’fhéadfadh an t-imeascadh aoisoiriúnach a dhéanamh níos deacra. Chun aghaidh a 
thabhairt ar aimhrialtaí cosúla mar seo, ba chóir do CNOS, ag leibhéal áitiúil, oiriúnacht 
aoise socrúchán daltaí i scoileanna sinsearacha a scrúdú, le béim ar ranganna SNUT 
luath-idirghabhála do dhaltaí níos óige a chur i scoileanna sóisearacha nó ingearacha 
mar a bhfuil tacaíocht teiripe urlabhra agus teanga arna mhaoiniú ag FSS ar fáil. 

                                                   

 

5 Meastóireacht ar Ranganna Speisialta do Dhaltaí a bhfuil sain-Neamhoird Urlabhra agus Teanga Orthu 
2005 

https://assets.gov.ie/25384/526c4f15f8384f59b0bfffc384366d34.pdf
https://assets.gov.ie/25384/526c4f15f8384f59b0bfffc384366d34.pdf
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Maidir le riachtanais an dalta, bíonn lagú sonrach urlabhra agus teanga ag an gcuid is 
mó acu mar phríomhdhiagnóis acu (Fíor 3). Thug cigirí faoi deara freisin samplaí de 
dhroch-NFT, neamhoird in iúl, diospraicse cainte, cailliúint éisteachta éadrom agus 
deacrachtaí measartha teanga i measc na dtuairiscí ar riachtanais roinnt páistí i 
mbeagnach leath de na ranganna. I líon beag cásanna bhí daltaí a ndearnadh diagnóis 
orthu freisin le fadhbanna ar nós sainriachtanais foghlama, fiobróis chisteach, ton íseal 
matáin nó riachtanais chéadfacha mar shaincheisteanna comh-ghalracht. 

Fíor 3 

Bhí an Béarla mar chéad teanga ag formhór na ndaltaí sna ranganna, ach bhí líon beag 
daltaí i mbreis is leathchuid na ranganna nach é an Béarla teanga a dtí (Fíor 4). In 
amanna bíonn dúshláin ag baint leis an teanga bhreise seo do mhúinteoirí agus do 
theiripeoirí urlabhra agus teanga agus iad ag plé leis na páistí agus lena dtuismitheoirí. I 
gcuid de na scoileanna, baineann na TUTanna úáid as seirbhísí ateangairí 
neamhspleácha chun labhairt le páistí ina dteanga dhúchais chun idirdhealú a 
dhéanamh idir moilleanna agus deacrachtaí teanga. Tugann roinnt múinteoirí agus 
TUTanna le fios go mbíonn fadhbanna acu an teanga dhúchais a chur chun cinn ar an 
ábhar go mbíonn claonadh ag tuismitheoirí filleadh ar an mBéarla a luaithe is léir go 
bhfuil fadhb ann le teanga agus cumarsáid a bpáiste. Sna cásanna seo, spreagann an 
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An bhfuil daltaí le deacrachtaí nó diagnóisí eile seachas deacrachtaí 
urlabhra agus teanga? (%)
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scoil na tuismitheoirí a dteanga dhúchais a labhairt leis an bpáiste chun líofacht agus 
muinín a fheabhsú. 

Fíor 4 

Sna ranganna go léir, cuireadh daltaí ar rolla an ranga speisialta ar feadh bliana, ar 
dtús, agus i ndiaidh dheireadh an athbhreithnithe fhoirimiúla cinn bliana, cuireadh 
beagnach gach dalta ar an rolla le haghaidh an dara bliain, arbh ionann í agus an bhliain 
dheiridh. Thuairimigh líon an-bheag múinteoirí agus TUTanna nach bhfuil sa teorainn 
dhá bhliana ach teorainn threallach gan bhunús. Agus seo uile ráite, áfach, le linn na 
meastóireachta, ní bhfuair cigirí aon fhianaise go raibh aon pháiste fágtha sna ranganna 
speisialta tar éis an téarma uasta de dhá bhliain. Ag deireadh an tsocrúcháin, d’fhill an 
chuid ba mhó de dhaltaí ar an oideachas príomhshrutha ina gcéad-scoil, cé gur 
tuairiscíodh gur cuireadh roinnt páistí áitiúla ar an rolla i rang príomhshrutha sa scoil ina 
raibh an rang speisialta in áit ina scoileanna a ndearna siad freastal orthu ar dtús. Thug 
cigirí le fios gur aistrigh líon an-bheag daltaí go cineál suíomh oideachais speisialta éigin 
eile mar ranga speisialta nó scoil speisialta de chineáil eile. Ní léir i gcónaí an fáth a n-
aistríonn na daltaí seo go suíomhanna den sórt sin, ach uaireanta is féidir é a mhíniú trí 
dhiagnóis nua atá nasctha le riachtanais a bhaineann le fadhbanna comhghalracha eile.  

3.4 Comhtháthú agus ionchuimsiú daltaí 

Thrácht cigirí go dearfach ar an dóigh a raibh daltaí ó ranganna speisialta in inmhe 
imeascadh i ranganna príomhshrutha le haghaidh gníomhaíochtaí áirithe. In ainneoin go 
bhfuil sé i gceist go mbeadh soláthar sna ranganna speisialta speisialaithe agus dírithe 
ar riachtanais áirithe urlabhra agus teanga na ndaltaí, b’fhearr i bhfad imeascadh leis an 
bpríomhshruth ionas go bhféadfaí ionchuimsiú agus muintearas a chothú do na daltaí ar 
daltaí nua ar an scoil iad go minic. Tugtar le fios in Fíor 5 go gcinntíonn scoileanna go 
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mbíonn deiseanna imeasctha ar a laghad ag roinnt daltaí ó fhormhór na ranganna 
speisialta. Tugtar faoi deara i dtuarascáil scoil amháin: 

…Tá ionchuimsiú bríoch mar ghné seanbhunaithe den chleachtas leis 
an imeascadh agus imeacadh ar chúl idir daltaí sna ranganna 
speisialta agus daltaí sna ranganna príomhshrutha.  

D’fhoilsigh roinnt scoileanna an cur chuige s’acu maidir le himeascadh ina bpolasaithe 
iontrála i bhfrásaí ar nós “déantar na páistí sa Rang Teanga a imeascadh leis na páistí 
eile ag am súgartha, le linn turais scoile agus turais, agus trí imeascadh le linn ábhair 
neamh-lárnacha”. Go hiondúil, tharla deiseanna imeasctha ag roinnt páistí ó bhunús na 
ranganna speisialta ar a laghad le haghaidh réimsí ábhar mar atá na hAmharc-ealaíona, 
an Corpoideachas, an tOideachas Sósialta, Pearsanta agus Sláinte agus an Ceol. In 
ainneoin gur tuigeadh nach ndéanfaí an Ghaeilge a theagasc mar dhara teanga le linn 
an tsocrúcháin, déantar líon an-bheag daltaí a imeascadh le linn ceachtanna Gaeilge 
príomhshrutha sa chás ina dtagann iarratas óna dtuismitheoirí d’fhonn a nasc agus a 
leanúnachas leis an teanga a choinneáil. Déanann roinnt scoileanna daltaí ón rang 
speisialta a imeascadh sna gníomhaíochtaí príomhshrutha mar theagasc stáisiúin, 
Aistear: an Creat Curaclaim Luath-Óige agus tionóil scoile.  

Is é an múinteoir ranga speisialta go hiondúil a dhéanann cinntí faoin imeascadh do 
dhaltaí aonair ar bhonn riachtanais na ndaltaí agus a gcumas don imeascadh. Is minic a 
thagann méadú ar thréimhsí imeasctha le linn théarma deiridh an tsocrúcháin mar 
bhealach chun na daltaí a ullmhú chun filleadh go iomlán ar oideachas príomhshrutha. I 
líon an-bheag cásanna, moltar i dtuarascálacha cigireachta gur chóir tuilleadh 
deiseanna imeasctha a chur ar fáil do dhaltaí ó na ranganna speisialta  lena 
gcomhghleacaithe príomhshrutha. Maidir le cuid de na suíomhanna nár cuireadh an t-
imeascadh chun cinn ann go rómhaith nó nach raibh soláthar go han-mhaith ann dó, 
thug múinteoirí le fios go raibh easpa CRS don rang mar chonstaic ar an imeascadh 
mar nach mbeadh aon duine fásta ar fáil chun na daltaí a thabhairt ó sheomra go 
seomra. Chuir múinteoir ranga speisialta eile tuairim in iúl freisin go raibh leibhéal 
gnóthachtála an chohóirt áirithe daltaí sa rang sin ró-íseal chun go mbeadh substaint nó 
tairbhe leis an imeascadh sin. In ainneoin gur constaicí iad seo gan amhras, ní leor 
ceachtar acu mar chúis chun deiseanna a dhiúltú do dhaltaí sna SNUT speisialta a 
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bheith san áireamh ar bhealach bríoch i saol príomhshrutha na scoile trí chlár imeasctha 
iomchuí nó imeasctha ar chúl.  

Fíor 5 

I mbeagnach leath de na ranganna speisialta cuireadh roinnt deiseanna imeasctha sa 
rang speisialta ar fáil do dhaltaí príomhshrutha (Fíor 6). I roinnt cásanna, tharla sé seo ó 
am go chéile agus gan aon phlean ar leith a bheith ann. Ba é a bhí i gceist leis an 
gcineál imeasctha ba choitianta ná daltaí príomhshrutha ag teacht isteach sa rang 
speisialta le haghaidh idirghabhálacha ar leith sa litearthacht, feasacht fóineolaíochta nó 
léitheoireacht le cara. I roinnt cásanna, chuaigh leanaí ó ranganna príomhshrutha 
isteach go rialta sna seisiúin speisialta súgartha saorga do ranganna. Ba chóir go 
gcinnteoidh scoileanna go ndéanfaí tréimhsí imeasctha rialta a phleanáil, agus go gcuirfí 
béim ar leith ar thacaíochtaí breise a sholáthar do dhaltaí príomhshrutha i ngnéithe 
lárnacha d’fhorbairt teanga agus lucht féachana piaraí a sholáthar do dhaltaí sa rang 
speisialta nuair a bhíonn siad ag cleachtadh a gcuid scileanna comhrá. Ba chóir go 
ndéanfaí an t-imeascadh a phleanáil agus cuspóir leis agus ba cheart monatóireacht 
chomhsheasmhach a dhéanamh ar na torthaí atá beartaithe do na daltaí lena 
mbaineann. 

Déantar
86%

Ní dhéantar
14%

An ndéantar aon dalta ón rang speisialta a imeascadh le ranganna 
príomhshrutha? (%)
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Fíor 6 

Ón obair mheasúnaithe a rinne siad ar fud scoileanna le ranganna speisialta SNUT, ba 
léir do chigirí go raibh cultúr ioncuimsitheach i mbunús na gcásanna (Fíor 7). Sna 
cásnna inar measadh go raibh an cultúr is cuimsithí ann, rinne cigirí mionléiriú ar an 
bhfianaise d’imeascadh laethúil do dhaltaí, ar pholasaithe dearfacha scoile agus ar 
bhealaí cinnte chun daltaí a ath-imeascadh san oideachas príomhshrutha. Sna cásanna 
inar measadh nach raibh an cultúr chomh hionchuimsitheach sin, rinne cigirí moltaí faoi 
na deiseanna d’imeascadh príomhshrutha a mhéadú. Níor tugadh aon chás faoi deara 
gur cuireadh aon dalta a bhí cláraithe i rang speisialta SNUT ar chlár ama laghdaithe nó 
ar lá scoile a rinneadh níos giorra. 

Fíor 7 

Déantar 
48%

Ní dhéantar
52%

An ndéantar aon dalta ón bpríomhshruth a imeascadh leis an rang 
speisialta? (%) 
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3.5 Struchtúir scoile uile 

I ngach cás, ghrádaigh na cigirí go raibh tionchar struchtúir scoile uile ar obair an ranga 
speisialta sásúil nó níos fearr (Fíor 8). Sna cásanna inar measadh go raibh an tionchar 
is dearfaí ann, nótáil na cigirí go raibh ann do chultúr feabhsúcháin agus tacaíocht aige 
sin ó cheannaireacht na scoile, rothlú éifeachtach foirne, agus rannpháirtíocht dhearfach 
san Fhorbairt Ghairimiúil Leanúnach (FGL). I líon beag cásanna ar measadh an tionchar 
a bheith ní ba lú ná dearfach, bhí fianaise ann gur imlonnaíodh múinteoirí ar beagán 
taithí sna ranganna speisialta, gurbh ann d’fhadhbanna maoirseachta lóistíochtúla agus 
do dheiseanna imeascatha ar cailleadh.  

Fíor 8 

I dtuarascáil na Cigireachta 2005 rinneadh moladh maidir le hoibriú na ranganna 
speisialta a chur san áireamh sa phlean scoile uile. Léirítear sna meastóireachtaí 2020 
go bhfuiltear anois ag déanamh tagartha mar is iomchuí d’obair na ranganna speisialta 
SNUT i mbeagach gach plean scoile uile (Fíor 9). Nuair a bhíonn tagairtí den chineál sin 
ann, is tagairtí iad ó fhaisnéis ghinearálta atá nasctha leis na polasaithe speisialta 
oideachais agus clárúcháin, go sainpholasaithe faoi leith ina leagtar amach róil agus 
freagrachtaí do gach rang speisialta. I líon an-bheag cásanna ní raibh cigirí in inmhe 
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teacht ar aon tagairt shonrach don rang speisialta i bplean iomlán na scoile agus mhol 
siad gur cheart aghaidh a thabhairt ar an gceist seo.  

Fíor 9 

3.6 Ceannaireacht agus bainistíocht Scoile  

Thug cigirí faoi deara go raibh ceannaireacht láidir agus éifeachtach mar ghné lárnach 
chun atmaisféar ionchuimsitheach a chruthú sa scoil agus chun cáilíocht sholáthar an 
ranga speisialta a chur chun cinn. Measadh ionchur cheannaireacht na scoile ar 
fheidhmiú éifeachtach na ranganna speisialta a bheith sásúil nó ní b’fhearr ná sásúil i 
mbeagnach gach rang (Fíor 10). Áiríodh le hionchur dearfach ceannaireacht láidir, 
tacaíocht le haghaidh ionchuimsiú, cleachtas comhoibríoch a chur chun cinn, FLG a 
chur chun cinn, sealaíocht chiallmhar agus foireann a shannadh. Chuir ceannairí láidre 
agus éifeachtacha cur chuige na scoile uile chun cinn fosta, chomh maith le comhoibriú 
agus dea-chleachtas a roinnt. Sa chás ina measadh go raibh an t-ionchur measartha, 
bhí cuma ar an scéal nach raibh baill d’fhoireann ceannaireachta na scoile ar an eolas 
faoi na deacrachtaí a bhí sna ranganna speisialta nó faoin easpa pleanála aonair do 
dhaltaí áirithe. Moltar gur chóir go mbeadh modúil agus treoir shonrach do 
rannpháirtithe maidir le cleachtais cheannaireachta ionchuimsitheacha éifeachtacha a 
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fhorbairt ina gcuid scoileanna i ngach cúrsa agus deis oiliúna a chur ar fáil do cheannairí 
scoile nuacheaptha. 

Fíor 10 

 3.7 Infhaighteacht acmhainní 

Measadh infhaighteacht agus leithdháileadh na n-acmhainní le haghaidh na ranganna 
speisialta a bheith go maith nó go han-mhaith i ngach cás (Fíor 11). Thrácht cigirí ar 
leagan amach tarraingteach i gcuid mhór ranganna speisialta agus ar infhaighteacht 
acmhainní oideachais chun tacú le teagasc agus foghlaim. Áiríodh leis na hacmhainní a 
tugadh faoi deara ná ábhair phictiúrtha agus amhairc, bréagáin, córais fuaime, 
teicneolaíocht dhigiteach, trealamh do phróiseáil teanga agus éisteachta, ábhair 
chomhréire, téacsleabhair speisialaithe agus acmhainní maithe eile don litearthacht 
agus don uimhearthacht. Bhí roinnt timpeallachtaí seomra ranga thar a bheith saibhir 
agus samplaí iontu d’fhoghlaim na ndaltaí i réimse leathan d’ábhair. Measadh lonnú an 
teiripeora urlabhra agus teanga cóngarach don rang speisialta a bheith ina acmhainn 
riachtanach le haghaidh fheidhmiú éifeachtach an ranga. 
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Fíor 11 

3.8 Taifid aonair i leith na pleanála, measúnaithe agus 

dul chun cinn 

3.8.1 Pleanáil aonair 

 Meicníocht fhoirmiúil atá sa phróiseas pleanála aonair chun riachtanais foghlama 
tosaíochta dalta a leagan síos don téarma amach romhainn trí anailís ar mheasúnuithe, 
athbhreithniú ar thuairiscí gairmiúla agus comhairliúchán le tuismitheoirí, agus an dalta, 
nuair is iomchuí. Ba cheart aghaidh a thabhairt ar na riachtanais tosaíochta foghlama trí 
spriocanna a léirítear go sonrach agus ina sainaithnítear na chéad chéimeanna eile i 
bhfoghlaim an dalta agus is féidir iad a úsáid freisin chun dul chun cinn a mheas. 
Coinnítear pleananna aonair (ar a dtugtar IEPanna uaireanta) ag leibhéal Tacaíochta 
Scoile Móide an Contanam Tacaíochta sa Comhad Tacaíochta do Mhic Léinn.  
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Sa chuid na mhó de na ranganna speisialta SNUT, cheap múinteoirí, i gcomhar leis na 
teiripeoirí urlabhra agus teanga, pleananna tacaíochta aonair oiriúnacha chun an plean 
oideachais agus teanga a stiúradh do dhaltaí. (Fíor 12). I bhformhór na gcásanna, bhí 
cáilíocht na spriocanna a scrúdaíodh go maith agus, i gcásanna áirithe, nótáil na cigirí 
go raibh comhoibriú an-mhaith leis an TUT, rud a d’fhág go riabh bearta inar cuimsíodh 
spriocanna teiripe urlabhra agus teanga, chomh maith le spriocanna i réimsí eile den 
churaclam. Thug cigirí faoi deara líon an-bheag cásanna ina ndearna an múinteoir agus 
an TUT pleananna tacaíochta nó comhphleananna faoi leith a ullmhú inar cuimsíodh na 
spriocanna cainte agus teanga na spriocanna oideachais eile go léir. I rang amháin ní 
raibh aon phleananna tacaíochta d’fhormhór na ndaltaí, agus thug an cigire faoi deara 
go raibh deis ann cleachtas iomlán an teagaisc sa rang a fheabhsú sa suíomh seo ionas 
go bhféadaí riachtanais na ndaltaí a shásamh ar bhealach ní ba chórasaí. Moladh i 
dtuarascáil cigireachta na scoile “gur chóir do mhúinteoirí i ranganna speisialta 
pleananna tacaíochta aonair a ullmhú do gach dalta”. 

Fíor 12 
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Ar an iomlán, shíl na cigirí go raibh na pleananna aonair curtha le chéile go maith i 
mbeagnach gach cás (Fíor 13). Bhí fianaise ann go ndeachaigh múinteoirí agus 
TUTanna i gcomhairle le tuismitheoirí i mbeagnach gach cás agus in amanna gur 
bailíodh na tuairimí a bhí ag iar-mhúinteoir an pháiste ó bhéal nó ó thuairiscí scríofa. I 
níos lú ná an ceathrú cuid de na ranganna, níor iarradh tuairimí na ndaltaí le linn an 
phróisis phleanála. Léirigh roinnt múinteoirí an tuairim go raibh na páistí sna ranganna 
áirithe sin “ró-óg le cur go gníomhach leis an bpróiseas pleanála,” cé gur thug na 
múinteoirí seo rogha do dhaltaí maidir le súgradh agus gníomhaíochtaí eile sa seomra 
ranga. 

Fíor 13 

 

I bhformhór na ranganna speisialta SNUT, rinneadh na pleananna aonair a athbheithniú 
dhá uair sa bhliain, go hiondúil nuair a chuirtear ar bun é san fhómhar agus nuair a 
dhéantar athbhreithniú eile go luath air san earrach (Fíor 14). I roinnt bheag ranganna, 
rinneadh athbhreithniú ar phleananna trí huaire in aghaidh na bliana agus i líon an-
bheag cásanna ní raibh ach athbhreithniú bliantúil amháin ann. Tá sé curtha in iúl ag 
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bunús na múinteoirí gur amharc siad ar na pleananna go minic i rith an téarma chun a 
gcuid oibre a threorú agus chun dul chun cinn a thomhas. 

Fíor 14 

Sa chuid ba mhó de na cásanna, léirigh cigirí an tuairim go raibh sé de chumas ag an 
múinteoir ranga speisialta an plean ullmhaithe a chomhlíonadh (Fíor 15). Nuair a tugadh 
an cumas seo faoi deara, thug cigirí aitheantas do shaineolas agus taithí múinteoirí, 
agus don chomhoibriú maith le múinteoirí SNUT eile agus leis an TUT. Nuair a measadh 
go raibh cumas lag ann maidir leis an bplean a chomhlíonadh, rinneadh tagairtí ann do 
mhúinteoirí ionaid nó múinteoirí sealadacha nó easpa forbartha gairmiúla. Dúirt 
múinteoir amháin nach raibh an t-eolas nó an cumas aige pleanáil do na daltaí go léir sa 
rang nó tabhairt faoi na saindeacrachtaí urlabhra atá ag na daltaí gan roinnt tacaíochta 
nó uasoiliúna.  

Cé go bhféadfadh roinnt deacrachtaí a bheith ann do cheannairí scoile múinteoirí le 
cáilíochtaí oiriúnacha a earcú le haghaidh folúntas gearrthéarmach, ba cheart do 
phríomhoidí fiosrú leis an bhfoireann reatha chun múinteoirí leis an saineolas is mó in 
RSO a chur isteach sna ranganna speisialta le haghaidh sannachán níos fadtéarmaí. Ba 
chóir do scoileanna múinteoirí atá nua sna ranganna speisialta a spreagadh chun 
rochtain a fháil ar na seimineáir CNOS atá á gcur ar fáil le Comhairleoirí CNOS agus 
Teiripeoir Urlabhra agus Teanga Sinsearach CNOS a thugann achoimre ar Riachtanais 
Urlabhra, Teanga agus Cumarsáide (RUTC) agus an tionchar a imríonn siad ar rochtain 
don churaclam. Ba chóir do cheannairí scoile spreagadh a thabhairt do mhúinteoirí 
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ranga chun dul isteach i líonraí gairmiúla nó líonraí gairmiúla a chur le chéile chun níos 
mó deiseanna a iniúchadh le haghaidh comhfhoghlama agus chun eolas a roinnt ó FGL. 

Fíor 15 

 3.8.2 Measúnú agus dul chun cinn a thaifeadadh 

I mbeagnach gach rang speisialta, nótáil na cigirí fianaise ar riar réimse de mheasúnú 
speisialaithe (Fíor 16). Le go leor de na measúnuithe is speisialaithe bíonn riarachán 
agus léirmhíniú ón TUT de dhíth agus léirítear tábhacht a n-úsáide in ionchur TUT i 
gcláir phleanála agus tacaíochta aonair. Áirítear le samplaí de chuid de na measúnuithe 
speisialaithe a riarann TUTanna CELF 4, RAPT, STAP2, DEAP agus BPVS3. I gcuid 
mhór cásanna, déantar na tástálacha a riar ar dtús chun bunlíne a mheas ar 
fheidhmíocht an dalta agus cuirtear iad i gcomparáid le torthaí tástálacha a dhéantar 
níos déanaí chun aon dul chun cinn a mheas. Rinne múinteoirí ranga speisialta 
measúnuithe a riar i réimsí cosúil le léitheoireacht, tuiscint, feasacht fóineolaíochta, 
uimhreas, agus bearta eile bunaithe ar churaclam maidir le gnóthachtáil agus dul chun 
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cinn. Choinnigh múinteoirí agus TUTanna raon sonraí breathnaitheacha chun cur lena 
measúnuithe ar dhul chun cinn na ndaltaí. 

Fíor 16 

 

Mar chuid de na meastóireachtaí RSO, rinne cigirí anailís ar shampla de thaifid 
mheasúnaithe agus de chomhaid tacaíochta a cuireadh ar fáil dóibh agus rinne siad plé 
ar shaincheisteanna leis an bhfoireann ranga speisialta agus comhordaitheoirí RSO. Ba 
é ba chúis leis an anailís seo fianaise a lorg ar dhul chun cinn na ndaltaí maidir lena 
riachtanais tosaíochta SNUT agus freisin a gcuid riachtanas sa churaclam níos leithne. I 
mbeagnach gach ceann de na ranganna speisialta, bhí fianaise ann go raibh dul chun 
cinn maith á dhéanamh ag na daltaí sna réimsí seo agus, i sampla amháin, tugadh faoi 
deara go raibh dalta i ndiaidh dul ar aghaidh ó bheith neamhbhriathartha nuair a 
cláraíodh é go dtí go raibh sé in ann réimse d'fhocail shingle a úsáid an uair a rinneadh 
an mheastóireacht (Fíor 17). Ar bhonn níos leithne, d’aithin cigirí dul chun cinn inmholta 
do dhaltaí i réimsí na litearthachta, scileanna gluaiste, forbairt shóisialta, obair scríofa 
agus scileanna cumarsáide. Mar léiriú air seo, dúradh sa tuarascáil a foilsíodh ar 
cheann de na scoileanna: 

Léirigh daltaí sna ranganna speisialta dul chun cinn soiléir ina gcuid 
scileanna cumarsáide agus sóisialta, agus bhí siad uile ag baint leas as 
comhtháthú leis na ranganna príomhshrutha. Bhí ag éirí leis na daltaí 
ar a leibhéil chumais agus, uaireanta, ag sárú na gcuspóirí foghlama a 
bhí beartaithe dóibh. 

Sa líon beag ranganna nár tugadh dul chun cinn inghlactha faoi deara sna taifid, 
cheangail na cigirí é seo le drochsholáthar do phleanáil aonair, difreáil neamhleor, easpa 
sonraí measúnaithe bunlíne nó cur chuige an-teoranta chun torthaí a thaifeadadh. 
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Ba chóir a thabhairt faoi deara freisin go bhfuil an tráchtaireacht dhearfach atá déanta ar 
dhul chun cinn gearrthéarmach na ndaltaí agus atá leagtha amach sa chuid seo 
bunaithe ar fhianaise ar dhian-thimpeallacht ranga speisialta ina gcomhoibríonn 
múinteoirí, TUTanna agus tuismitheoirí chun díriú ar riachtanais aitheanta agus na 
tacaíochtaí ábhartha a chur i bhfeidhm. Ní léir fós an leantar leis an dul chun cinn atá le 
feiceáil sa rang speisialta nó an gcoinnítear leis nuair a fhilleann daltaí ar an 
bpríomhshruth. Rinne TUT amháin a thuairisciú gur atreoraíodh cuid dá hiar-dhaltaí 
ranga speisialta chuig a gclinic pobail níos déanaí tar éis dóibh filleadh ar an oideachas 
príomhshrutha toisc go raibh neamhord teanga orthu i gcónaí, agus go raibh gur mhinic 
a tháinig athrú ar chaighdeán na hidirghabhála leanúnaí sa scoil bhunaidh. Is fiú 
meastóireacht bhreise a dhéanamh ar na torthaí fadtéarmacha d’iar-dhaltaí ranga SNUT 
speisialta chun an cleachtas is fearr a aithint maidir le tacaíocht a thabhairt do dhaltaí 
agus iad ag filleadh ar oideachas príomhshrutha.  

Fíor 17 

3.9 Ról na foirne sa rang speisialta 

3.9.1 Teiripeoir urlabhra agus teanga (TUT) 

Tá an tsamhail speisialta SNUT ranga difriúil ón gcuid is mó de chineálacha eile 
ranganna speisialta mar gheall ar chomhlonnú an TUT agus múinteoirí le béim faoi leith 
acu eadhon ar thabhairt faoi riachtanais urlabhra agus teanga i dtimpeallacht seomra 
ranga. Léiríodh i dtuarascáil Chigireacht 2005  go rabhthas ag súil go soláthróidh 
“teiripeoirí urlabhra agus teanga atá fostaithe ag boird sláinte áitiúla teiripe urlabhra 
agus teanga do na leanaí sna ranganna, de ghnáth ar feadh ceithre huaire an chloig ar 
a laghad in aghaidh an lae.” Tugadh le fios i dtuarascáil 2005, áfach, “go raibh teiripe 
urlabhra agus teanga idir trí agus ceithre huaire an chloig ag bunús na ranganna, agus 

Tá
95%

Níl
5%

An bhfuil fianaise ann go bhfuil na daltaí ag teacht chun tosaigh go 
sásúil (%)
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go raibh níos lú ná trí huaire an chloig ag an gceathrú cuid, agus go raibh ionchur an-
teoranta ag cuid acu ón teiripeoir." Cuirtear ar fáil sna meastóireachtaí Cigireachta 2020 
fianaise go bhfuil soláthar tacaíochtaí TUT do na ranganna speisialta ag FSS laghdaithe 
go mór ó 2005. Ó na 21 rang a ndearnadh meastóireacht orthu, bhí éagsúlacht maidir 
leis an TUT a bheith ar fáil ar shuíomh na scoile ó dhá lá go cúig lá ina n-iomlána, ach 
bhí an TUT i láthair ag bunús na scoileanna ar feadh trí lá páirteach ar a laghad. Tá sé 
curtha in iúl ag roinnt príomhoidí gur éirigh leo seasamh i gcoinne ciorruithe breise ar 
thacaíochtaí TUT trí bhagairt a dhéanamh an rang speisialta a dhúnadh gan an 
fhoireann chuí a bheith ann. I bhfianaise thiomantas leanúnach na Roinne Oideachais 
cóimheas an-fhabhrach dalta-múinteoir a chur ar fáil sna ranganna seo, ba cheart do 
FSS an tiomantas bunaidh a sholáthar chun tacaíocht TUT fiche uair an chloig ar a 
laghad a chur ar fáil gach seachtain. 

Nuair ba éifeachtaí an comhoibriú idir múinteoirí agus TUTanna, ba mhinic a bhain sé le 
comhchleachtas seomra ranga inar díríodh ar chláir aontaithe teanga. De ghnáth, bhí 
baint ag TUTanna le gníomhaíochtaí inar cuimsíodh: 

 Meastóireacht a dhéanamh ar dhaltaí nuair a chláraítear iad agus le linn a 
socrúcháin 

 Comhairle a chur ar mhúinteoirí maidir le cur chuige oiriúnach chun teanga a 
fhorbairt  

 Pleanáil agus athbhreithniú a dhéanamh ar chláir oibre 

 Teiripe dhian duine le duine 

 Comhtheagasc  

 Tacaíocht a thabhairt do spriocanna cumarsáide feidhmiúla agus sóisialta.  

Chuir TUTanna tacaíocht ar fáil trí mheascán de dhaltaí a bhaint amach agus 
idirghabháil a dhéanamh leo sna ranganna. Tuairiscíodh freisin go raibh nasc an-
éifeachtach ag go leor TUTanna le bunscoileanna na ndaltaí maidir le daltaí ag aistriú 
isteach agus amach as na ranganna speisialta. Thuairiscigh na cigirí óna gcomhráite le 
baill foirne go raibh cuma ar an scéal, i mbunús na gcásanna, go raibh an múinteoir 
ranga speisialta agus an TUT ag obair go maith le chéile agus go raibh roinnt mhaith 
freagrachta agus saineolais ann (Fíor 18).Thug cigire amháin le fios:  

Tá sé soiléir go gcomhoibríonn an múinteoir ranga leis an TUT agus go bhfuil 
straitéisí ar leith foghlamtha aige ón TUT chun tacú le riachtanais foghlama 
teanga daltaí áirithe.  

I gceann amháin den líon an-bheag suíomhanna nach raibh cuma ar an scéal go raibh 
an múinteoir agus an TUT ag obair go maith le chéile, thuairiscigh an cigire go raibh an 
TUT ag déanamh a rud féin sa seomra aistarraingte agus nár oibrigh sí sa rang 
speisialta. Chun aghaidh a thabhairt ar chur chuige neamh-inmhianaithe, scoilte sin 
maidir le tacú leis na daltaí seo, ba cheart go ndéanfadh ceannairí scoile agus 
polasaithe ranganna speisialta sna scoileanna tagairt shoiléir don riachtanas atá leis an 
méid is mó comhoibrithe idir TUTanna agus múinteoirí don ról seo. 
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Fíor 18 

3.9.2 An múinteoir ranga speisialta  

I bhfianaise a chasta is atá riachtanais teanga mar a leagtar amach i gcritéir rollaithe 
don chineál seo rang speisialta, ní mór don mhúinteoir ranga speisialta agus don 
Teiripeoir Urlabhra agus Teanga (TUT) na scileanna riachtanacha a bheith aige chun na 
sainchláir a bheartú agus a chur i bhfeidhm mar a theastaíonn ó dhaltaí a bhfuil Sain-
neamhord Urlabhra agus Teanga (SNUT) acu. I bhformhór na suíomhanna, nótáil na 
cigirí go raibh na múinteoirí cleachtaithe leis an gcineál seo riachtanas foghlama agus 
go ndeachaigh lear mór acu i ngleic leis an bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) chun 
tógáil ar a saineolas (Fíor 19). Ba léir gur éirigh leis an gcleachtas ranga ach go háirithe 
ó atmaisféar dearfach sa seomra ranga, comhpháirtíocht leis an TUT, ionchas ard mar 
is iomchuí ón múinteoir, taithí foghlama súgartha, tacaíochtaí difreáilte, cuir chuige 
speisialaithe don teanga, múnlú teanga, measúnacht fhoirmitheach agus spreagadh na 
ndaltaí. Nótáil cigire amháin an méid seo a leanas: 

  Sa rang speisialta, breathnaíodh ar an sárchleachtas le linn ceacht a theagasc 
an Teiripeoir Urlabhra agus Teanga agus an múinteoir ranga le chéile.  

Lena linn seo, d’oibrigh an múinteoir ranga agus an TUT i gcomhpháirtíocht le chéile 
mar chuid de chur chuige aontaithe agus difreáilte, agus tugadh nod do na daltaí a n-
abairtí a shíneadh agus a fhadú trí úsáid oilte a bhaint as cluichí teanga agus as teicnící 
ceistiúcháin. I gcásanna inar ghá le forbairt mhúinteoireachta, thug na cigirí moltaí lena 
spreagfaí múinteoirí i dtreo na nithe seo a leanas: 

 Deiseanna níos minice agus níos leanúnaí a thabhairt do dhaltaí le linn an 
ranga chun dul i ngleic le scileanna teanga ginchumais a fhorbairt  

 Dotháin ama agus spáis chun abairtí a chruthú sa teanga labhartha  

 Deiseanna cainte do na daltaí eatarthu féin 

Oibríonn
90%

Ní oibríonn
10%

An oibríonn an TUT agus an múinteoir ranga speisialta go maith le 
chéile (%)
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 Foghlaim tascanna a thugann deiseanna dul i ngleic le malairtí teanga. 

 Fíor 19 

3.9.3 An Cúntóir Riachtanas Speisialta (CRS) 

Cuirtear 0.33 de phost CRS ar fáil tríd an gComhairle Náisiúnta um Oideachas 
Speisialta (CNOS) do gach rang SNUT mar aon le rogha do thacaíocht bhreise áit a n-
aithnítear riachtanais shainchúraim. I measc na scoileanna ar tugadh cuairt orthu, bhí 
líon beag de ranganna SNUT gan soláthar CRS, ach bhí lán rochtana CRS nó rochtain 
chomhroinnte CRS ag an bhformhór acu (Fíor 20). I mbeagnach gach cás, baineadh 
feidhm chuí as an CRS, ach i gcás amháin d’fhiafraigh cigire cad ba chúis le CRS a 
bheith i bhfeighil dualgais theagascaigh le linn teagaisc stáisiúin.  

Fíor 20 

Tá
71%

Níl
29%

An bhfuil taithí ag an múinteoir ar an gcineál seo riachtanais foghlama? 
(%) 

Tá
76%

Níl
24%

An bhfuil CRS ann do dhalta ar bith sa rang? (%)
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3.9.4 Gairmithe eile 

Bíodh is gurb iad riachtanais dhiagnóisithe SNUT na ndaltaí iad príomhbhunús a 
rollaithe sna ranganna speisialta, nótáladh cheana go bhfuil riachtanais bhreise a 
nasctar le tosca comhghalracha ag beagnach leathchuid acu. Ag brath ar fhairsinge na 
riachtanas breise sa rang, is féidir leis an múinteoir ranga speisialta agus leis na 
tuismitheoirí tacaíocht agus comhairle a lorg ó ghairmithe seachtracha macasamhail 
síceolaithe de chuid na Seirbhíse Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO) nó de 
chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), teiripeoirí éagsúla nó Seirbhís na 
Múinteoirí Cuartaíochta. Ag déanamh cur síos ar an luach a chuirtear sna scoileanna ar 
chomhairle ó ghairmithe seachtracha, nótáil cigire amháin an méid seo a leannas: 

Meastar sa scoil gur bunriachtanas le hoibríocht rathúil na 
ranganna speisialta do dhaltaí a bhfuil SNUT acu é dul i ngleic 
leis an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO) 
agus le gairmithe eile i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
(FFS). Tá cur chuige oscailte dearfach le fáil sa scoil le barr 
feabhais a chur ar scileanna agus ar shaineolas an teiripeora 
urlabhra agus teanga a sannadh don dá rang speisialta do 
dhaltaí a bhfuil SNUT acu. 

Go ginearálta, glacann síceolaithe páirt i gcruinnithe iontrálacha agus, i gcásanna 
áirithe, leantar leis an ngafacht thosaigh seo le linn thréimhse an tsochrúcháin nó nuair 
atá an dalta ag ullmhú chun filleadh ar phríomhshruth an oideachais. Sa chás go 
meastar sa scoil gur bunriachtanas é tuilleadh rannpháirtíochta síceolaí SNSO sa rang 
speisialta, tabharfaidh ceannairí na scoile túsáite don soláthar seo laistigh dá 
leathdháileadh iomlán SNSO. Dá réir sin, níor thuairiscigh ach thart ar thrian de 
mhúinteoirí ranga speisialta rannpháirtíocht ó shíceolaí ón SNSO i gcásobair aonair le 
linn na bliana acadúla (Fíor 21). 
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Fíor 21 

Tá líon beag de dhaltaí sna ranganna speisialta a bhfuil lagamharc nó lagú éisteachta 
acu chomh maith lena riachtanais urlabhra agus teanga. Cosúil le rannpháirtíocht na 
síceolaithe, ba iad na múinteoirí cuartaíochta a fhreastlaíonn ar dhaltaí atá bodhar nó a 
bhfuil allaíre orthu agus Seirbhísí um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) nó de 
chuid CNOS iad a bhíonn gafa leis na ranganna speisialta ar bhonn riachtanais. 
Thuairiscigh na cigirí go raibh trian de na scoileanna ag dul i ngleic leis na tacaíochtaí 
seo go gníomhach do dhaltaí faoi leith agus go raibh na scoileanna seo sásta leis an 
leibhéal seo tacaíochta (Fíor 22). Sna cásanna a raibh an cineál seo gairmí seachtrach 
páirteach ann, ba dhóichí baint a bheith acu le tacaíocht a thabhairt dóibh siúd a bhfuil 
lagú éisteachta acu trí réitigh theicniúla. 

Fíor 22 

Tá
33%

Níl
67%

An bhfuil rannpháirtíocht ar bith ón SNSO leis an rang speisialta? (%)

Bhí
33%

Ní raibh
67%

An raibh na seirbhísí tacaíochta nó múinteoirí cuartaíochta in úsáid 
cheana, é sin nó ar ghlac siad páirt roimhe seo? (%)
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3.10 An curaclam 

Scrúdaigh na cigirí réimse leathan de cháipéisí sna seomraí ranga lena n-áirítear 
pleanáil na múinteoirí, amchláir, bearta tacaíochta agus taifid mhéasúnaithe chun 
leithead an tsoláthair churaclaim a mheas. Dearbhaíodh go raibh rochtain ag daltaí i 
ngach rang speisialta ar churaclam leathan mar ab iomchuí, agus go ndearnadh an 
curaclam a idirdhealú mar ab iomchuí de réir riachtanais an dalta (Fíor 23). Sa líon beag 
cásanna inar aithníodh an t-idirdhealú mar chonstaic, chuir na cigirí in iúl an inmí nár 
dhúshlánaí an teagasc mar ab iomchuí do dhaltaí ar chumas ní b’airde. I mbeagnach 
gach cás, cuireadh san áireamh sa soláthar curaclaim i gcomhar na litearthachta béim 
ar Churaclam na Bunscoile, an teanga labhartha, an fhonaic, an léitheoireacht 
ghrádaithe agus forbairt scileanna scríbhneoireachta. I líon beag cásanna, rinne na cigirí 
moltaí maidir le béim a leagan ar an teanga labhartha trí cheachtanna scoite rialta lena 
dtabharfaí deiseanna breise do na daltaí a gcuid smaointeoireachta a chur in iúl. Is 
ionann an méid seo a mhéadú agus ligean do dhaltaí a scileanna teanga nua a 
chleachtadh agus féinmhuinín mar chainteoirí a bhaint. I réimse na huimhearthachta, 
bhí daltaí i mbeagnach gach rang speisialta ag obair ar leibhéal a d’fhóir dá n-aois, agus 
tháinig feabhas ar a dtuiscint ar choincheapa agus ar scileanna na matamaitice trí 
fheidhm a bhaint as ábhair nithiúla agus trí mhodheolaíocht na foghlama fionnachtanaí. 

Fíor 23 

Aineoinn chritéir rollaithe agus ainneoin mholtaí Thuarascáil an Choiste Athbhreithnithe 
ar an Oideachas Speisialta (CAOS) nach múinfí Dara Teanga le linn socrúcháin ranga 
speisialta, nótáil na cigirí i gcásanna áirithe gur ndearna roinnt daltaí i mbeagnach 
leathchuid de ranganna speisialta staidéar ar an nGaeilge ar bhonn foirmiúil nó 
neamhfhoirimiúil (Fíor 24). Dar le ciorclán 52/2019 i dtaca le díolúintí ó staidéar na 
Gaeilge: 

Sea 
95%

Ni hea
5%

Tugtar le fios i bpleanáil fhadtréimhseach agus ghearrthréimhseach na 
múinteoirí go ndéantar rochtain na ndaltaí ar an gcuraclam a idirdhealú 

mar is iomchuí. (%)
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I gcás na ndaltaí i ranganna speisialta ar scoileanna príomhshrutha, 
agus arna aithint an t-údarás a ndearnadh é a chineachadh ar 
údaráis bhainisíochta sa chinnteoireacht i dtaobh riachtannais na 
ndaltaí maidir le foghlaim na Gaeilge, ní gá iarratas foirmiúil ar 
Theastas Díolúine. Dá bhrí sin, díolúnaítear daltaí sna ranganna 
speisialta ar scoileanna príomhshrutha gan Teastas Díolúine a 
bheith acu. De réir pholasaí na Roinne thuas, áfach, bítear ag súil 
agus go spreagadh le go gcuirfeadh scoileanna deiseanna ar fáil 
don uile dhalta chun rannpháirtíocht a ghlacadh i ngníomhaíochtaí a 
bhaineann leis an nGaeilge agus le cultúr na hÉireann ar leibhéal 
atá fóirsteanach dá riachtanais foghlama oiread agus is féidir ar 
bhonn fiúntach. 

Is léir gur roghnaigh roinnt tuismitheoirí agus roinnt múinteoirí ar a laghad go múinfí 
an Ghaeilge ar leibhéal áirithe i mbeagnach leathchuid de na scoileanna mar 
ullmhúchán do na daltaí roimh fhilleadh ar an oideachas príomhshrutha dóibh. 
Cuireadh fianaise starógach ar fáil do na cigirí i suíomhanna áirithe go raibh fonn ar 
thuismitheoirí go leanfadh a bpáiste ag déanamh staidéir ar an nGaeilge ar bhonn 
foirimiúil le linn an tsocrúcháin. I ranganna SNUT speisialta ar leith, tugadh 
comhairle do thuismitheoirí ón scoil chun an díolúine a choimeád mar shainrogha, 
más gá, seachas an díolúine a chur i bhfeidhm go huathoibríoch. Dar le ráitis 
shoiléire ó pholasaithe rollaithe eile a bhaineann le ranganna SNUT speisialta, 
“leanann daltaí an Curaclam Bunscoile mar is gnáth, ach ní dhéanann siad staidéar 
ar an nGaeilge.” I gcásanna ina ndéanann daltaí staidéar ar an nGaeilge ar bhonn 
foirmiúil, ní mar ábhar sa chlár ama sa rang speisialta féin a dhéantar é go hiondúil 
ach trí ghnáth-imeascadh príomhshrutha. Bíodh is nach dteagasctar an Ghaeilge i 
bhformhór na ranganna speisialta, bíonn roinnt múinteoirí ranga SNUT áirithe ag cur 
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ndaltaí ag obair le gníomhachtaí Gaeilge go neamhfhoirmeálta, mar a mholtar i 
nciorclán 52/2019.  

Fíor 24 

3.11 Cáilíocht an teagaisc agus na foghlama 

D’fhoilsigh An Chigireacht a gcuid caighdeán i dtaca le cáillíocht na múinteoireachta 
agus na foghlama do scoileanna in Éirinn in Ag Féachaint ar Ár Scoil (2016). Sa mhír 
thíos úsáidtear na caighdeáin seo chun trácht mheastóireachta a dhéanamh ar 
cháillíocht na múinteoireachta agus na foghlama sna ranganna SNUT speisialta. 

3.11.1 Cleachtas an mhúinteora aonair 

Léirigh an chuid is mó de na múinteoirí ranga speisialta go raibh eolas maith nó eolas 
an-mhaith ar ábhar, eolas oideolaíoch agus scileanna bainistíochta seomra ranga acu 
(Fíor 25). D’éirigh leis seo ach go háirithe i gcásanna inar thuig na múinteoirí riachtanais 
na ndaltaí; chruthaíodar atmaisféar tacúil sa seomra ranga agus d’oibríodar go 
héifeachtach leis an TUT agus bhí na scileanna acu chun na daltaí a tharraingt isteach 
sa treorú. B’iondúil gur aistríodh dea-scileanna gnáth-mhúinteoireachta go breá ón ról 
príomhshrutha go suíomh an ranga speisialta, go háirithe i measc múinteoirí a bhfuil 
taithí acu leis. Nótáil na cigirí easpa eolais oideolaíoch don suíomh speisialaithe áfach i 
measc múinteoirí ar bheagán taithí sa líon beag de chásanna inar measadh cleachtas 
na múinteoirí a bheith sásúil. Ba chóir aghaidh a thabhairt air seo mar is iomchuí tríd an 

Bíonn
48%

Ní bhíonn
52%

An mbíonn daltaí sa rang speisialta ag foghlaim na Gaeilge? (%)  
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FGL cheart a sholáthar agus trí leathdháileadh oiriúnach na foirne ag ceannairí na 
scoileanna. 

Fíor 25 

Ceanglaítear ar an uile mhúinteoir, lena n-áirítear múinteoirí ranganna speisialta, an 
phleanáil, an t-ullmhúchán agus cleachtais mheastóireachta a roghnú agus a úsáid chun 
foghlaim na ndaltaí a chur chun cinn. Ghrádaigh na cigirí cleachtais na múinteoirí sna 
gnéithe seo go maith nó go han-mhaith i dtrí cheathrú de na ranganna (Fíor 26). Leis an 
ngrádú, tugtar aitheantas d’ullmhacht na múinteoirí le haghaidh an teagaisc agus do 
thionchar na hullmhachta seo ar an múinteoireacht agus ar an bhfoghlaim. I measc na 
ngnéithe den dea-chleachtas cuireadh san áireamh an phleanáil ghearrthréimhseach 
sheasmhach dírithe ar riachtanais na ndaltaí, an dea-phleanáil aonair agus an t-
athbhreithniú, agus ailíniú idir tosaíochtaí agus cuspóirí an mhúinteora agus an TUT. 
Measadh an phleanáil agus na cleachtais mheastóireachta gan a bheith chomh sásúil 
sin i líon beag cásanna. Sna suíomhanna seo, níl pleananna aonair á ndéanamh don 
uile dhalta, bhí easpa monatóireachta ann agus níor dhearnadh an dul chun cinn a 
riaradh, agus níor ullmhaigh na múinteoirí pleananna gearrthréimhseacha sásúla lena 
múinteoireacht a threorú. I suíomh amháin, ba é an TUT a d’ullmhaigh an t-aon phlean 
gearrthréimhseach dá raibh ann. Féadtar an-dochar a dhéanamh don deis theoranta a 
thugtar do dhaltaí le linn a socrúchán an-ghairid sa chineál ranga speisialta seo as 
tionchar na drochpheanála múinteora. 
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Fíor 26 

Sa chuid ba mhó de na ranganna speisialta, measadh gur go maith nó go han-mhaith a 
bhí cleachtas na múinteoirí i dtaobh a roghnúcháin agus a úsáide de mhodhanna 
teagaisc mar is iomchuí maidir le spriocanna foghlama agus le riachtanais foghlama na 
ndaltaí (Fíor 27). Chuir na cigirí síos ar réimse de mhodhanna teagaisc ar ard-
chaighdeán, lena n-áirítear feidhm éifeactach na teicneolaíochta digití, arna húsáid ar 
mhaithe le teanga ghabhálach na ndaltaí a thógáil agus d’fhonn deiseanna tacúla a 
sholáthar don chumarsáid léiritheach. I gcásanna áirithe, bhí easnamh i leanúnachas 
cháillíocht na hoideolaíochta idir ceachtanna agus bhain an easpa pleanála éifeachtaí 
d’éifeachtacht fhoriomlán an teagaisc.  
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Fíor 27 

Léirigh breis is trí cheathrú cuid de mhúinteoirí ranga speisialta cleachtais a bhí go maith 
nó go han-mhaith agus iad ag freagairt do riachtanais aonair foghlama agus ag 
idirdhealú gníomhaíochtaí teagaisc agus foghlama mar ba ghá (Fíor 28). I gcásanna 
áirithe, d’aithin na cigirí an ghné seo mar bhun-láidreacht chleachtas an mhúinteora. Ba 
mhinic gur léir an t-idirdhealú in eagrú na ngrúpaí, i roghnúchán ábhar léitheoireachta 
agus san fhócas ar thosaíochtaí teanga aonair. An méid sin ráite, i mbeagnach ceathrú 
cuid de na ranganna, níor measadh cur chuige an mhúinteora i leith riachtanais aonair 
ach a bheith sásúil nó measartha. Sna ranganna seo b’iondúil go raibh an múinteoir ag 
brath ar théacsleabhair le haghaidh an teagaisc, agus níor chuir an múinteoir na 
riachtanais aonair san áireamh mar is iomchuí i rith na gceachtanna, rud a d’fhág na 
daltaí faoi lebhéal mífhóirsteanach dúshláin. Toisc go mbíonn fairsinge aoise agus 
cumais i roinnt mhór de na ranganna speisialta, teastaíonn scileanna idirdhealaithe atá 
cosúil leo siúd a theastaíonn sna somraí ranga il-ghrádaithe don teagasc sna 
suíomhanna seo. 
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Fíor 28 

3.11.2 Cleachtais chomhchoiteanna na múinteoirí 

Measadh breis is dhá thrian de na múinteoirí ranganna speisialta a bheith go 
héifeachtach nó go han-éifeachtach i dtaca le luach agus rannpháirtíocht na forbartha 
gairmiúla agus an chomhoibrithe ghairmiúil (Fíor 29). I gcásanna áirithe, bhain na 
múinteoirí cáilíochtaí iarchéime san oideachas speisialta amach, agus ghlac múinteoirí 
eile páirt san FGL ghearrthréimhseach i réimsí ábhartha ar leith. Is iomaí cás inar léir 
leibhéal ard de chomhoibriú gairmiúil agus de roinnt saineolais idir an múinteoir ranga 
speisialta agus an TUT agus le baill eile d’fhoireann na Riachtanas Oideachais 
Speisialta (ROS) chomh maith leis an gcomhordaitheoir ROS agus leis an príomhoide. 
Nótáil na cigirí go raibh an-taithí agus an-saineolas ag roinnt de na múinteoirí ranga 
speisialta lenar féidir leo cumarsáid an-éifeachtach a dhéanamh le gairmithe eile. Mar 
sin féin, i dtrian de na suíomhanna, measadh rannpháirtíocht an mhúinteora san FGL nó 
sa chomhoibriú gairmiúil a bheith sásúil nó measartha. I roinnt de na cásanna seo, 
níorbh fhada an múinteoir a bheith sa rang speisialta nó bhí ról an ionadaithe á 
chomhlíonadh ag an múinteoir. Dar le cúpla múinteoir gur mhaith leo tabhairt faoin FGL 
shaincheaptha ar son an róil SNUT, ach nach raibh na cúrsaí sin ar fáil dóibh. Ba cheart 
oideoirí múinteoirí iniúchadh a dhéanamh ar fhéidearthachtaí a leithéid sin de chúrsa a 
dhearadh leis an gcreidiúnú cuí.  
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Fíor 29 

Measadh ionchur na múinteoirí chun acmhainne foirne uile a thógáil trína gcuid 
saineolais a roinnt a bheith go maith nó go han-mhaith i bhformhór na gcásanna (Fíor 
30). Ba léir an dea-chleachtas i dtaobh foghlaim ó chursaí agus ó eolas ar mhodhana 
agus ar acmhainní a roinnt ar an bhfoireann ar fad. Anuas air sin, ba léir gur chaith 
mórán TUTanna an t-am chun an téarmaíocht, an measúnú agus na hidirghabhálacha a 
mhíniú dá gcomhghleacaithe teagaisc sna ranganna speisialta agus sna suíomhanna 
príomhshrutha araon. Dar le tuairisc scoile amháin: 

Is mór againn go ndearna an teiripeoir urlabhra agus teanga sa 
rang speisialta an fios agus an saineolas a roinnt ar an 
bhfoireann teagaisc tacaíochta chun scileanna teanga na ndaltaí 
a fhorbairt ar fud na scoile. 

I mbreis is an tríú cuid de na ranganna, measadh ionchur na múinteoirí maidir le 
hacmhainn na foirne a thógáil a bheith sásúil nó lag. I cás roinnt scoileanna, thuairiscigh 
na cigirí a dhifriúla a bhí cuir chuige an teagaisc idir an dá rang speisialta san aon 
fhoirgneamh scoile amháin. Bhí líon beag cásanna inar soláthraíodh treorú don 
múinteoir ranga speisialta tríd an TUT amháin óir nár chuir bainistíocht na scoile córas 
éifeachtach ar bun chun múinteoirí nua a ionduchtú agus tacaíocht a thabhairt dóibh. Ba 
chóir do cheannairí na scoile uile ina bhfuil ranganna speisialta SNUT a dhearbhú go 
ndéantar na múinteoirí a ceapadh sna ranganna seo a ionduchtú go faichilleach agus go 
dtabharfaí tacaíocht dóibh agus iad ag foghlaim na ról, agus go gcuirfí i bhfeidhm córas 
pleanála comharbais, más féidir, áit a roinnfí taithí agus saineolas na múinteoirí tar éis 
éirí as an ról dóibh leis an múinteoir nua ar dhóigh éifeachtach. 
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Fíor 30 

3.11.3 Eispéiris an fhoghlaimeora 

Measadh rannpháirtíocht dhiongbháilte na ndaltaí i ngníomhaíochtaí fiúntacha foghlama 
a bheith go maith nó go han-mhaith sa chuid ba mhó de na ranganna speisialta (Fíor 
31). Áit ar measadh an cleachtas a bheith an-éifeachtach, luaigh na cigirí samplaí de 
dhaltaí ar mealladh isteach iad i réimse leathan d’eispéiris fhorbartha teanga ar fud an 
churaclaim. Chuireadar síos ar ghníomhaíochtaí ceachta agus dúradar gur leagadh 
béim an-soiléir ar an táirgeadh teanga, ar an bhfuaimiú agus ar abairtí na ndaltaí a 
síneadh agus a fhadú. Áitnítear i dtuarascaíl scoil amháin a leithéid seo d’eispéiris 
dhearfacha foghlama: 

Chonacthas daltaí a d’fhreastail ar an rang speisialta ag dul in 
ngleic go han-dearfach le réimse gníomhaíochtaí foghlama den 
scoth. Is fiú go mór iad na naisc rialta a bunaíodh idir an rang seo 
agus na seomraí ranga príomhshrutha, rud a d’éascaigh an t-
imeascadh éifeachtach agus an t-imeasadh ar chúl do na daltaí.  

Sa líon beag de chásanna ar grádaíodh an ghné seo a bheith níos lú ná sásúil, 
comhairlíodh na múinteoirí béim bhreise a leagan ar idirghníomhaíochtaí leis na daltaí 
maidir le modhanna dialógacha teasgaisc teanga agus é mar aidhm acu teanga 
labhartha eispriseach na ndaltaí a leathnú amach. 

 

An-mhaith
29%

Maith
33%

Sásúil
33%

Measartha
0%

Lag
5%

Cuireann na múinteoirí le hacmhainní na foirne uile a thógáil trína 
gcuid saineolas a roinnt (%)



Soláthar Oideachasúil do Dhaltaí a bhfuil Sain-neamhord Urlabhra agus Teanga (SNUT) acu: Ranganna Speisialta atá 
bainteach le Bunscoileanna Príomhshrutha 

 

 

   

—— 
57 

Fíor 31 

Measadh fás na ndaltaí mar fhoghlaimeoirí, trí idirghníomhaíochtaí measúla agus trí 
thaithí atá dúshlánach agus tacúil, a bheith go maith nó go han-mhaith i sa chuid ba 
mhó de na ranganna speisialta (Fíor 32). Áit ar moladh go mór é sin rinne na cigirí trácht 
ar an atmaisféar dearfach agus comhoibritheach sa seomra ranga, an meas a léiríodh 
do na daltaí, dearbhchothú obair na ndaltaí agus obair leanúnach chun a gcuid 
mhuiníne a spreagadh. Áit ar measadh an t-imeascadh a bheith go héifeachtach, 
creideadh gur thaca leis na daltaí an méid sin. Sa líon beag cásanna ar grádaíodh 
idirghníomhaíochtaí agus taithí a bheith sásúil, rinne na cigrirí moltaí ar leith i dtaca leis 
an idirdhealú a fheabhsú chun idir thacaíocht agus dhúshláin araon a thabhairt do na 
daltaí agus freisin chun deiseanna imeasctha príomhshrutha breise a chruthú. 

Fíor 32 
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I mbreis is trí cheathrú de shuíomhanna, measadh gur go maith nó go han-mhaith a bhí 
cumas na ndaltaí chun machnamh a dhéanamh ar a ndul chun cinn mar fhoghlaimeoirí 
agus chun úinéireacht ar agus freagracht as a bhfoghlaim féin a fhorbairt (Fíor 33). Ar 
bhonn aoisoiriúnach, bhí an chuma ar na daltaí seo go rabhadar ag fás sa mhuinín agus 
go rabhadar an-fheasach ar a ndul chun cinn féin i dtaca leis an teanga. Sna cásanna ar 
measadh cumas na ndaltaí chun machnamh a dhéanamh a bheith sásúil, nótáil na cigirí 
go raibh roinnt de na daltaí an-óg nó gurbh fhéidir nárbh acmhainn dóibh na scileanna 
dóthanacha teanga chun a macnaimh féin a chur in iúl. 

Fíor 33 

Sa chuid is mó de na gcásanna, mheas na cigirí na deiseanna a bhíonn ag na daltaí 
chun na scileanna agus na dearcthaí a fhorbairt a bhfuil gá leo le haghaidh fhoghlaim ar 
feadh an tsaoil a bheith go maith nó go han-mhaith (Fíor 34). Mar chuid de 
shainghnéithe an dea-chleachtais, cuireadh san áireamh úsáid an-mhaith na 
teicneolaíochta digití, forbairt na teanga eisprisí, deiseanna imeasctha agus iniúchadh ar 
an matamaitic shóisialta. I gcásanna áirithe, mhol na cigirí cur i bhfeidhm na gclár a bhí 
an-ábhartha do riachtanais pharsanta na ndaltaí mar aon le soláthar spásanna sábháilte 
do dhaltaí chun réitigh a chleachtadh ar a ndeacrachtaí teanga faoi leith.  
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Fíor 34 

3.11.4 Torthaí d’fhoghlaimeoirí 

Mheas na cigirí taitneamh na ndaltaí as an bhfoghlaim, a gcuid spreagtha chun 
foghlama agus a n-ionchas chun gaisce a bheith go maith nó go han-mhaith i mbeagach 
gach ceann de na ranganna speisialta (Fíor 35). Tacaíodh leis an ngrádú seo ón 
tráchtaireacht a rinneadh ar rannpháirtíocht na ndaltaí le linn na gceachtanna ar bhonn 
gníomhach agus ar an mbua a bhaint amach ina dtascanna foghlama, ach go háirithe 
agus iad seo a bheith dírithe ar leibhéal feiliúnach dúshláin. Cuireadh breis fianaise ar 
fáil i dtaobh an dul chun cinn a chonacthas i gcumas teanga na ndaltaí agus ina múinín 
shóisialta. I dtuairisc chigireachta amháin, tugadh an t-ardmholadh seo a leanas: 

Bíonn rochtain ag daltaí a bhíonn ag freastal ar na ranganna 
speisialta ar réimse agus ar éagsúlacht de thaithí ar leibhéal 
ranga príomhshrutha agus ar leibhéal scoile uile mar is iomchuí 
dóibh. Is é toradh na n-eispéireas seo ná torthaí dearfacha do na 
daltaí agus déantar guth an dalta a chur chun tosaigh sa scoil. 
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Sna cásanna inar measadh taitneamh na ndaltaí as an bhfoghlaim a bheith níos lú ná 
sásúil, ba léir nár díríodh na tascanna foghlama ar leibhéal feiliúnach dúshláin le 
haghaidh roinnt daltaí sa rang. 

Fíor 35 

I bhformhór na gcásanna, léirigh na daltaí go raibh eolas agus scileanna, a bhí maith nó 
an-mhaith, lena gcuidiú chun iad féin agus a gcaidrimh araon a thuiscint (Fíor 36). 
Luaigh na cigirí a n-idirghabhálacha leis an daltaí agus an chaoi a dtiocfadh leis na 
daltaí cur síos a dhéanamh ar a ról agus ar na caidrimh dhearfacha taobh istigh den 
rang. Bhí fianaise ann gur mhair an dearfacht seo fiú amháin murar d’inscne céanna an 
dalta iad na comhdhaltaí ar fad.  

Fíor 36 
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Sna gráid a thug na cigirí d’eolas, do scileanna agus do thuiscint na ndaltaí de réir mar a 
éilítear sa churaclam iad, mheasadar an ghné seo den fhoghlaim a bheith go maith nó 
go han-mhaith sa chuid ba mhó de na cásanna (Fíor 37). Ba léir ón bhfianaise gurbh 
fhéidir leis na daltaí coincheapa a thabhairt chun cuimhne agus a mhíniú, agus go 
ndearnadh scileanna aoisoiriúnacha a fhorbairt leis na gníomhaíochtaí inar ghlacadar 
páirt. Maidir leis na daltaí, dúirt cigire amháin go rabhadar “ag iompar iad féin ar dhóigh 
aoisoiriúnach, iad fiosrach agus ag dul i ngleic ar bhonn dearfach le heispéiris foghlama 
stiúrtha ag an múinteoir agus le heispéiris foghlama fhéinstiúrtha.” Sna cásana inar 
comhoiriúnaíodh an obair go maith le riachtanais agus le cumais na ndaltaí aonair, bhí 
fianaise ann den dul chun cinn éifeachtach san fhoghlaim. Mínítear an grádú íochtair a 
tugadh do roinnt bheag ranganna tríd an moladh athfhillteach maidir le hidirdhealú na 
hoibre lena chinntiú dúshlán iomchuí do na daltaí. 

Fíor 37 

Measadh gnóthachtáil na ndaltaí maidir le spriocanna sonraithe foghlama i gcomhar an 
téarma agus na bliana a bheith go maith nó go han-mhaith i bhformhór na ranganna 
speisialta (Fíor 38). Deimhníodh fosta fianaise na foghlama éifeachtaí go furasta i 
mbeagach gach rang inar aithníodh na chéad chéimeanna eile i bhfoghlaim na ndaltaí, 
agus inar comhoiriúnaíodh idirghabhálacha an mhúinteora agus an TUT leis na 
spriocanna seo, tríd an bpleanáil aonair agus tríd an measúnú. Luaigh na cigirí gur 
sháriagh dul chun cinn na ndaltaí an uile ionchas, bunaithe ar an dul chun cinn a 
rinneadar roimhe sin.  

An-mhaith
33%

Maith
57%

Sásúil
10%

Measartha
0%

Lag
0%

Léiríonn daltaí an t-eolas, na scileanna agus an tuiscint de réir mar a 
éilítear sa churaclam iad (%)
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Fíor 38 

Tríd is tríd, tugtar achoimre ar fhianaise an-dearfach maidir le bunús na ngéithe a 
bhaineann le soláthar ranganna SNUT ón meastóireacht. Is beag an líon acu dá bhfuil 
ann, tá siad scaipthe ar fud na tíre agus é mar aidhm acu dian-tacaíocht bhreise 
oideachasúil agus teiripeach a thabhairt do shealbhán beag daltaí ar deacair a 
riachtanais a shásamh san oideachas príomhshrutha gan sain-idirghabháil TUT.  

Contanam na Tacaíochta is ea é modh chóras oideachais na hÉireann, agus tá sé 
d’acmhainn agus de sholúbthacht ag na scoileanna príomhshrutha soláthar a thabhairt i 
dtaca le bunús na sainriachtanas, lena n-áirítear riachtanais urlabhra agus teanga. I 
dtaobh an dornáin bhig de dhaltaí a bhfuil castacht agus seasmhacht ag baint lena 
gcuid riachtanas teanga, is ionann féidearthacht socrúcháin shealadaigh sa rang 
speisialta agus sraith bhreise luachmhar de thacaíocht speisialaithe. Ní féidir cinneadh 
rollaithe an pháiste sa rang speisialta SNUT a mheas ar nós cuma liom, ach is lia 
iarrathóirí ná spásanna den chuid is mó.  

Maidir le ceist an ionchoimsithe, ní furasta páiste a aistriú chuig scoil dhifriúil, a 
d’fhéadfadh a bheith suite suas le 45 ciliméadar ar shiúl agus teagmháil lena gcairde a 
chailleadh. I dteannta leis seo, is ann don deacracht a bhaineann le dul isteach agus 
socrú síos sa rang speisialta, agus, lá níos faide anonn, filleadh ar an scoil 
phríomhshrutha. D’fhéadfaí go mbeadh cur isteach ar agus baint de thaithí curaclam an 
pháiste, thar aon ní eile i sealbhú dara teanga. In ainneoin na ndúshlán seo agus 
dúshlán eile nach iad, cuirtear síos san fhianaise ar go leor tairbhí fiúntacha do 
mhórchuid na ndáltaí sna ranganna speisialta SNUT, ach go háirithe i dtaobh a n-
eispéireas foghlama, torthaí foghlama, muinín, rochtain ar thacaíocht chomhcheangailte 
oideachasúil agus theiripeach, agus pleanáil agus measúnú aonair.  

Agus fianaise arna tiomsú ag cigirí san áireamh, dealraíodh gur léir gur mhó tairbhí 
socrúcháin ranganna agus rochtain rialta ar thacaíocht TUT ar scoil ná na míbhuntáistí 

An-mhaith
38%

Maith
52%

Sásúil
10%

Measartha
0%

Lag
0%

Baineann na daltaí na spriocanna sonraithe foghlama amach don téarma 
agus don bhliain (%)
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don ghrúpa an-bheag páistí dár beartaíodh an cineál seo soláthair. D’fhéadfaí 
tacaíochtaí a chur ar fáil do na páistí sin a bhfuil riachtanais SNUT níos lú acu, mar aon 
leo siúd nach n-éiríonn leo spás a fháil sa rang speisialta, trí ionchuir teanga atá faoi 
stiúir an mhúinteora ar fud Chontanam na Tacaíochta agus ar fud seirbhísí TUT de 
chuid FSS nó maoinithe ag an FSS. Tá sé d’acmhainn ag soláthair thacaíochtaí TUT trí 
Mhodh Ionchuimsithe Scoileanna (MIS) na Roinne chun iniúlacht na scoileanna a 
fhorbairt maidir le tacaíocht a thabhairt do riachtanais na ndaltaí ag gach leibhéal sa 
chontanam. 

3.12 Achoimre na bPríomhthorthaí  

Achoimrítear an anailís ar fhianaise chigireachta ó na ranganna speisialta SNUT sna 
príomhthorthaí seo a leanas: 

 
Rollú agus pochrúchán 

 Is léir an eagothroime idir an cur síos le haghaidh Neamhord Forbartha Teanga 
(NFT) atá in úsáid ag na TUTanna ina gcuid oibre diagnóisice agus na critéir 
iontrála ranganna SNUT atá in úsáid ag CNOS agus ag An Roinn Oideachais i 
gcomhar rialachán na ranganna SNUT ar cúis éiginteachta é i dtaobh an phróisis 
rollaithe. 

 Tuairisíodh roinnt fadhbanna áitiúla maidir leis an riachtanas le haghaidh 
measúnuithe síceolaíochta a shásóidh citéir na Roinne i dtaca le heaspa 
soiléireachta i dtaobh cé acu an FSS nó An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta 
Oideachais (SNSO) a raibh sé mar fhreagracht uirthi measúnuithe a riar do 
pháistí ar leith.   

 Tugadh tús áite sna scoileanna maidir le rollú do na daltaí sin ar dhóichí go 
mbainidís tairbhe as an socrúchán, mar is ceart, agus is iondúil go mbíonn 
próiseas roghnúcháin an rollaithe faoi stiúir coiste ar baill iad an príomhoide, an 
múinteoir ranganna speisialta, teiripeoirí urlabhra agus teanga, agus síceolaí.  

 Shásaigh beagnach gach dalta sna ranganna speisialta critéir dhochta an 
rollaithe mar a leagadh amach don chineál seo ranga, agus níor ceadaíodh 
rolluithe lamháltais ach i bhfíorbheagán cásanna. 

 Ba é breithiúnas na gcigirí go raibh na daltaí a d’fhreastail ar na ranganna 
speisialta sa suíomh ceart foghlama de réir a riachtanas. 

 Sna ranganna go léir, cuireadh daltaí ar rolla an ranga speisialta ar feadh bliana, 
ar dtús, agus i ndiaidh dheireadh an athbhreithnithe fhoirimiúla cinn bliana, 
cuireadh beagnach gach dalta ar an rolla le haghaidh an dara bliain, arbh ionann 
í agus an bhliain dheiridh. 

 I bpatrún foriomlán an rollaithe sna ranganna léirítear gluaiseacht i dtreo 
measúnaithe agus idirghabhála níos túisce maidir le riachtanais urlabhra agus 
teanga, ar cur chuige é ar moladh i dtuarascáil na Cigireachta 2005 é.  
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Ionchuimsiú, imeascadh agus athruithe 

 Bhí cultúr ionchuimsitheach i bhformhór na scoileanna; áit ar measadh 
ionchuimsitheacht an chultúir a bheith róchúng, rinne na cigirí moltaí maidir le 
deiseanna a mhéadú i gcomhar imeasctha príomhshrutha.  

 Tá deiseanna imeasctha ag roinnt daltaí ó fhormhór na ranganna speisialta ar a 
laghad le haghaidh réimsí ábhar mar atá na hAmharc-ealaíona, an 
Corpoideachas, an tOideachas Sósialta, Pearsanta agus Sláinte agus an Ceol. 

 I gcásanna áirithe, bíonn páistí ag taisteal suas le 45 ciliméadar chun freastal ar 
rang speisialta, agus is doiligh dóibh teagmháil a choinneáil lena scoileanna 
áitiúla le linn a socrúcháin. Díol suntais is ea é nach bhfillfidh an líon beag daltaí 
a chuirtear ar rolla na ranganna speisialta ag leibhéal Rang a Cúig ar ais ar a 
gcéad-bhunscoil toisc go n-aistreofar chuig an iar-bhunoideachas iad. D’fhéadfaí 
go mbeadh impleachtaí do mheon an pháiste maidir lena ionchuimsitheacht féin 
ag ceisteanna seo an achair agus an an scartha. 

 I líon beag cásanna, bhí daltaí sóisearacha ag freastal ar rang speisialta ar scoil 
shóisearach, ar socrú é a d’fhéadfadh an t-imeascadh aoisoiriúnach a dhéanamh 
níos deacra. Ar an dóigh chéanna, bhí cás amháin ann inar cuireadh cailín i scoil 
bhuachaillí. 

 Bhí an Béarla mar chéad teanga ag formhór na ndaltaí sna ranganna speisialta, 
ach bhí líon beag daltaí i mbreis is leathchuid na ranganna nach é an Béarla 
teanga a dtí.  

 Bhí sé de thuairim ag roinnt múinteoirí agus TUTanna nach bhfuil sa teorainn 
dhá bhliain ach teorainn threallach gan bhunús.  

 Cuireadh réimse cleachtas tacúil i bhfeidhm ag ranganna SNUT chun cabhair a 
thabhairt do dhaltaí agus iad i mbun aistrithe chuig a suíomhanna nua. 

 Le linn théarmaí deiridh an tsocrúcháin, i gcuid mhór de na ranganna speisialta 
spreagtar daltaí chun filleadh ar a rang príomhshrutha laethanta áirithe gach 
seachtain mar chuid d’ullmhúcháin an aistrithe.  

 Ag deireadh an tsocrúcháin, d’fhill an chuid ba mhó de dhaltaí ar an oideachas 
príomhshrutha ina gcéad scoil, cé gur tuairiscíodh gur cuireadh roinnt páistí ar 
an rolla i rang príomhshrutha sa scoil ina raibh an rang speisialta.  

 Níor nótáladh cás ar bith de dhalta ar bith ar cuireadh ar an rolla i rang speisialta 
SNUT a chur ar chlár ama laghdaithe nó laethanta scoile giorraithe. 
 

Soláthar an churaclaim 

 Bhí rochtain ag daltaí i ngach rang speisialta ar churaclam leathan mar ab 
iomchuí, agus rinneadh an curaclam a idirdhealú mar ab iomchuí de réir 
riachtanais an dalta.  

 I líon beag cásanna, aithníodh an gá maidir le béim a leagan ar an teanga 
labhartha trí cheachtanna scoite rialta lena dtabharfaí deiseanna breise do na 
daltaí a gcuid smaointeoireachta a chur in iúl.  
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 Aineoinn chritéir rollaithe agus ainneoin mholtaí Thuarascáil an Choiste 
Athbhreithnithe ar an Oideachas Speisialta (CAOS) nach múinfí dara teanga le 
linn socrúcháin ranga speisialta, nótáil na cigirí i gcásanna áirithe go ndearna 
roinnt daltaí i mbeagnach leathchuid de ranganna speisialta staidéar ar an 
nGaeilge ar bhonn foirmiúil nó neamhfhoirimiúil.  

  

Ceistenna scoile uile 
 Léirítear sna meastóireachtaí 2020 go bhfuiltear anois ag déanamh tagartha mar 

is iomchuí d’obair na ranganna speisialta SNUT i mbeagach gach plean scoile 
uile. 

 Sna cásanna inar dhearfaí tionchar struchtúr scoile uile ar obair na ranganna 
speisialta, nótáil na cigirí go raibh ann do chultúr feabhsúcháin arna thacú ag 
ceannaireacht na scoile, rothlú éifeachtach foirne, agus rannpháirtíocht 
dhearfach san Fhorbairt Ghairimiúil Leanúnach (FGL). I líon beag cásanna ar 
measadh an tionchar a bheith ní ba lú ná dearfach, bhí fianaise ann gur 
imlonnaíodh múinteoirí ar bheagán taithí sna ranganna speisialta, gurbh ann 
d’fhadhbanna maoirseachta lóistíochtúla agus do dheiseanna imeascatha ar 
cailleadh.  

 Measadh ionchur cheannaireacht na scoile ar fheidhmiú éifeachtach na 
ranganna speisialta a bheith sásúil nó ní b’fhearr ná sásúil i mbeagnach gás cás, 
ach i líon beag cásanna, níor léir go raibh ceannairí na scoile ag tacú le hobair 
an mhúinteora ranga speisialta nó ag spreagadh rannpháirtíochta san FGL.   

 Measadh infhaighteacht agus leithdháileadh na n-acmhainní le haghaidh na 
ranganna speisialta a bheith go maith nó go han-mhaith; measadh lonnú an 
teiripeora urlabhra agus teanga cóngarach don rang speisialta a bheith ina 
acmhainn riachtanach le haghaidh fheidhmiú éifeachtach an ranga.  

 I mbeagnach ranganna speisialta SNUT go léir, cheap múinteoirí, i gcomhar leis 
na teiripeoirí urlabhra agus teanga, pleananna tacaíochta aonair oiriúnacha chun 
an plean oideachais agus teanga a stiúradh do dhaltaí.  
 

Beartú agus measúnú 

 Ar an iomlán, shíl na cigirí go raibh na pleananna aonair feasach i mbeagnach 
gach cás, agus fianaise ann go ndeachaigh múinteoirí agus TUTanna i 
gcomhairle le tuismitheoirí.  

 I bhformhór na ranganna speisialta SNUT, rinneadh na pleananna aonair a 
athbheithniú dhá uair sa bhliain.  

 I mbeagnach gach rang speisialta, nótáil na cigirí fianaise ar riar réimse de 
mheasúnú speisialaithe, inar chaomhnaigh idir mhúinteoirí agus TUTanna 
réimse sonraí breathnaitheacha chun cur lena measúnú ar dhul chun cinn na 
ndaltaí. 

 I mbeagnach gach rang speisialta, bhí fianaise ann go raibh dul chun cinn á 
dhéanamh ag na daltaí ar fud réimsí na litearthachta, na scileanna luaileacha, na 
forbartha sóisialta, na hoibre scríofa agus na scileanna cumarsáide.  
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 Sa líon beag ranganna nár aithníodh fianaise le dul chun cinn inghlactha do 
dhaltaí iontu, nascadh é sin le drochsholáthar le haghaidh pleanála aonair, le 
heaspa bhonnlíne na sonraí measúnuithe nó le cur chuige róchúng i dtaobh 
torthaí a thaifeadadh. 
 

Caighdeán an teagaisc agus na foghlama 

 I líon beag scoileanna, ba shuntasach an éagsúlacht idir cáillíocht an teagaisc sa 
dá rang speisialta, rud a comharthaíodh easpa chomhoibrithe agus gan cur 
chuige scoile uile a bheith ann chun tacú le múinteoirí sa ról sin. Is féidir cás a 
dhéanamh ar son tuilleadh líonraí gairmiúla agus ar son tacaíochta breise níos 
éifeachtaí ó cheannaireacht na scoile. 

 I bhformhór na suíomhanna, nótáil na cigirí go raibh na múinteoirí cleachtaithe 
leis an gcineál seo riachtanas foghlama agus go ndeachaigh lear mór acu i 
ngleic leis an bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) chun tógáil ar a saineolas.  

 Léirigh an chuid is mó de na múinteoirí ranga speisialta go raibh eolas maith nó 
eolas an-mhaith ar ábhar, eolas oideolaíoch agus scileanna bainistíochta 
seomra ranga acu. Nótáil na cigirí easpa eolais oideolaíoch don suíomh 
speisialaithe, áfach, i measc múinteoirí ar bheagán taithí sa líon beag de 
chásanna.  

 Measadh cleachtais na múinteoirí sa phleanáil agus sa mheasúnú a bheith go 
maith nó go han-mhaith i mbreis is trí cheathrú de na ranganna. I roinnt cásanna, 
áfach, ní raibh pleananna aonair á ndéanamh don uile dhalta; bhí easpa 
monatóireachta ann agus níor dhearnadh an dul chun cinn a riaradh, agus ní 
raibh pleananna gearrthréimhseacha mar is iomchuí á n-ullmhú ag na múinteoirí 
lena múinteoireacht a threorú.  

 Sa chuid ba mhó de na ranganna speisialta, measadh gur go maith nó go han-
mhaith a bhí cleachtas na múinteoirí i dtaobh a roghnúcháin agus a úsáide de 
mhodhanna teagaisc mar is iomchuí maidir le spriocanna foghlama agus le 
riachtanais foghlama na ndaltaí. I líon beag cásanna, bhí easnamh i 
leanúnachas cháillíocht na hoideolaíochta idir ceachtanna, agus bhain an easpa 
pleanála éifeachtaí d’éifeachtacht fhoriomlán an teagaisc.  

 Léirigh breis is trí cheathrú cuid de mhúinteoirí ranga speisialta cleachtais a bhí 
go maith nó go han-mhaith agus iad ag freagairt do riachtanais aonair foghlama 
agus ag idirdhealú gníomhaíochtaí teagaisc agus foghlama mar ba ghá. Toisc go 
mbíonn fairsinge aoise agus cumais i roinnt mhór de na ranganna speisialta, 
teastaíonn scileanna idirdhealaithe atá cosúil leo siúd a theastaíonn sna somraí 
ranga il-ghrádaithe don teagasc sna suíomhanna seo. 
 

An cleachtas praiticiúil agus an forbairt ghairmiúil leanúnach 

 Is cosúil go n-éagsúlaítear fad infhaighteachta an TUT ar shuíomh na scoile ó 
dhá lá iomlána go dtí cúig lá iomlána, ach bhí an TUT i láthair i mórchuid na 
scoileanna ar feadh trí lá pháirteacha ar a laghad. Is ionnan é sin agus laghdú 
suntasach maidir le tacaíochtaí TUT ó FSS ó bhí 2005 ann, is teip mhór é sin ar 
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an mbunchuspóir a bhí le tacaíochtaí TUT a sholáthar do na ranganna ar feadh 
ceithre huaire sa lá ar a laghad. 

 S chuid ba mhó de na suíomhanna, chomhoibrigh an TUT agus an múinteoir 
ranga speisialta go han-éifeachtach ina ról, agus rinneadar an fhreagracht agus 
an saineolas a roinnt eatarthu féin go maith. 

 Measadh breis is dhá thrian de na múinteoirí ranganna speisialta a bheith go 
héifeachtach nó go han-éifeachtach i dtaca le luach agus rannpháirtíocht na 
forbartha gairmiúla agus an chomhoibrithe ghairmiúil. Thug cúpla múinteoir le 
fios gur mhaith leo tabhairt faoin FGL shaincheaptha ar son an róil SNUT, ach 
nach raibh na cúrsaí sin ar fáil dóibh.  

 Measadh ionchur na múinteoirí chun acmhainne foirne uile a thógáil trína gcuid 
saineolais a roinnt a bheith go maith nó go han-mhaith i mórchuid na gcásanna. 
Bhí líon beag cásanna inar soláthraíodh treorú don múinteoir ranga speisialta 
tríd an TUT amháin óir nár chuir bainistíocht na scoile córas éifeachtach ar bun 
chun múinteoirí nua a ionduchtú agus tacaíocht a thabhairt dóibh.  

Taithí agus torthaí an fhoghlaimeora 

 Measadh rannpháirtíocht dhiongbháilte na ndaltaí i ngníomhaíochtaí fiúntacha 
foghlama a bheith go maith nó go han-mhaith sa chuid ba mhó de na ranganna 
speisialta. Sa líon beag de chásanna ina raibh scóip chun feabhais maidir leis 
sin, comhairlíodh na múinteoirí béim bhreise a leagan ar idirghníomhaíochtaí leis 
na daltaí maidir le modhanna dialógacha teasgaisc teanga agus é mar aidhm 
acu teanga labhartha eispriseach na ndaltaí a leathnú amach. 

 Measadh fás na ndaltaí mar fhoghlaimeoirí, trí idirghníomhaíochtaí measúla 
agus trí thaithí atá dúshlánach agus tacúil, a bheith go maith nó go han-mhaith 
sa chuid ba mhó de na ranganna speisialta.  

 Mheas na cigirí taitneamh na ndaltaí as an bhfoghlaim, a gcuid spreagtha chun 
foghlama agus a n-ionchas chun gaisce a bheith go maith nó go han-mhaith i 
mbeagach gach ceann de na ranganna speisialta. Sna cásanna inar measadh 
taitneamh na ndaltaí as an bhfoghlaim a bheith sásúil, ba léir nár díríodh na 
tascanna foghlama ar leibhéal feiliúnach dúshláin le haghaidh roinnt daltaí sa 
rang. 

 Sna gráid a thug na cigirí d’eolas, do scileanna agus do thuiscint na ndaltaí de 
réir mar a éilítear sa churaclam iad, mheasadar an ghné seo den fhoghlaim a 
bheith go maith nó go han-mhaith sa chuid ba mhó de na gcásanna. Mínítear an 
grádú íochtair a tugadh do roinnt bheag ranganna tríd an moladh athfhillteach 
maidir le hidirdhealú na hoibre lena chinntiú dúshláin iomchuí do na daltaí. 

 Measadh gnóthachtáil na ndaltaí maidir le spriocanna sonraithe foghlama i 
gcomhar an téarma agus na bliana a bheith go maith nó go han-mhaith sa chuid 
na mhó de na ranganna speisialta.  
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Conclúid Chaibidil 4  

Sna 21 chuairt de chuid na Cigireachta ar ranganna speisialta SNUT aithníodh réimse 
cleachtas. Aithníodh agus dearbhaíodh sa tuarascáil seo go leor gnéithe de chleachtais 
atá go maith nó go han-mhaith. Cuirtear béim ar an gcleachtas dearfach sin le go 
bhféadfaidh siad siúd atá freagrach as ranganna speisialta do dhaltaí a bhfuil SNUT acu 
measúnú a dhéanamh ar a soláthar féin i gcodarsnacht leis na dea-chleachtais arna n-
aithint agus arna ndearbhú. Chomh maith céanna, aithníodh sna torthaí roinnt cleachtas 
ar fiú breis forbartha agus achoimrítear iad sin sa phlé seo a leanas agus sna moltaí 
deiridh.  

4.1 Cuspóir na ranganna speisialta SNUT agus critéir 
rollaithe 

Bunaíodh an cineál seo ranga speisialta mar thoradh ar mholta de chuid thuarascáil an 
Choiste Athbhreithnithe ar an Oideachas Speisialta (CAOS) in 1993. De réir mar a mhol 
CAOS é, cuireadh na ranganna le chéile chun idirghabháil spriocdhírithe a raibh 
teorainn ama leis a chur ar fáil do pháistí le lagaithe tromchúiseacha ina gcuid scileanna 
chun iad féin a thuiscint agus a chur in iúl trí theanga labhartha. Chinn CAOS gur chóir 
go ndíreofaí sna ranganna speisialta ar ghrúpa réasúnta cúng de pháistí nach raibh a 
ndeacracht teanga inchurtha ar shlí eile le tosca comhghalracha ar nós míchumas 
foghlama ginearálta, bodhaire nó dúshláin iompraíochta. Chruthaigh an Roinn critéir 
rollaithe do na ranganna speisialta lena chinntiú próiseas cothromasach iontrála le 
haghaidh daltaí a shásaíonn molta an CAOS. Tar éis thuarascáil na Cigireachta in 2005, 
rinneadh soiléiriú breise ar na critéir, agus chinntigh an CAOS gur cuireadh na critéir 
iontrála in iúl do scoileanna, do chleachtóirí agus do thuismitheoirí. Deimhnítear sa 
tuarascáil seo go bhfuil scoileanna ag cur i bhfeidhm na gcritéar mar is iomchuí, cé gur 
aithníodh roinnt fadhbanna. 

Is soiléir go raibh sé mar chuspóir do ról an ranga speisialta SNUT le bheith ag an 
leibhéal is airde de chontanam an tsoláthair do na páistí sin ar dócha a bhainfeadh leas 
as tacaíocht chomhordaithe múinteoirí chomh maith le tacaíocht teiripe urlabhra agus 
teanga (TUT) dá ndreacrachtaí teanga i ngrúpaí beaga. Ar an ábhar sin, ní raibh sé i 
gceist riamh go dtabharfadh an t-idirghabháil speisialtóra sin tacaíocht do gach páiste a 
bhfuil diagnóis Sain-Neamhord Urlabhra agus Teanga/Sainlagú Teanga/Sainlagú Trom 
Teanga acu, as siocar gur féidir tacaíocht a thabhairt do bhunús na ndaltaí a bhfuil na 
riachtanais sin acu trí idirghabhálacha teanga scoilbhunaithe nó pobalbhunaithe eile. 
Bhí tionchar ar scoileanna i gcur i bhfeidhm a gcritéar rollaithe mar thoradh ar an athrú a 
rinneadh ar na mallaibh i dtaobh téarmaíochta i dtreo úsáid an téarma Neamhord 
Forbartha Teanga (NFT). Eochairthosca nach bhfuil baint acu le diagnóis NFT is ea iad 
úsáid na gcritéar neamhréiteach i gcomhar measúnuithe agus úsáid na tagartha 
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cognaíche. Cuimsítear san NFT an uile pháiste dar forleathan iad a ndeacrachtaí teanga 
agus a bhfuil tionchar acu sin ar an bhfeidhmiú, ach nach gcomhcheanglaítear iad le 
riocht aitheanta. Clúdaítear contanam leathan i measc na ndeacrachtaí sin. Níor chóir 
go gcuimseodh na páistí sin a bhfuil neamhord forbartha teanga (NFT) acu, a dteasóidh 
uathu socrúchán ranga speisialta ach an fothachar sin a dtugann forleithne agus déine a 
riachtanas le fios go dteastaíonn cur chuige níos déine comhtháite teirpeach uathu 
laistigh dá suíomh oideachais.  

Beidh deacrachtaí ag an líon beag de pháistí a bhfuil diagnóis NFT acu, a mbíonn 
tionchar ag na deacrachtaí sin ar bhfeidhmiú le nach féidir leo dul i ngleic le soláthar an 
oideachais phríomhshrutha agus le go dteastaíonn uathu tacaíochtaí oideachais agus 
teiripe níos comhtháite agus níos comhordaithe. Dá bhrí sin, cuimsítear i gcur síos an 
NFT grúpa i bhfad níos forleithne de pháistí ná iad dá dtugtar tús áite faoi bhunmholadh 
an Choiste Athbhreithnithe ar an Oideachas Speisialta (CAOS). Imeacht ón gcur síos 
bunaidh is cúis le deacrachtaí ar scoileanna i gcur i bhfeidhm a gcitéar rollaithe, agus le 
hionchas i measc tuismitheoirí na bpáistí go léir a bhfuil diagnóis NFT acu go gcáileofar 
a bpáistí d’iontráil sna spásanna ranganna speisialta sin. Tá frustrachas leis i measc na 
gcliniceoirí nár athbhreithníodh critéir na Roinne le cur síos an NFT a aithint agus a 
ionchorprú. 

Ar fud mheasúnachtaí na Riachtanas Speisialta Oideachais (RSO) arna stiúradh chun 
fianaise a bhailiú le haghaidh na tuarascála seo, chuala neart cigirí na frásaí SNUT agus 
NFT in úsáid inmhalartaithe ag pearsanra na scoileanna. Mar sin féin, cuireadh de 
chúram ar údair na tuarascála seo tráchtaireacht meastóireachta ar na ranganna 
speisialta SNUT mar atá san am i láthair, agus is é sin an fáth nach dtagraítear go 
follasach don NFT i dtorthaí na tuarascála. D’ainneoin an chuir chuige sin, aithnítear go 
soiléir sa tuarascáil an difríocht idir cur síos an NFT agus na critéir iontrála i gcomhar 
ranganna SNUT, agus admhaítear go gcruthaítear saincheist mar gheall ar an difríocht 
sin. Teastaíonn critéir atá bunaithe ar fhianaise lena gcuirtear ar chumas na ndaltaí, a 
bhfuil neamhoird throma urlabhra agus teanga acu, lena n-áirítear NFT, ar airde a 
riachtanais, rochtain a fháil ar an líon beag spásanna sna ranganna atá ann cheana. 

I gcainteanna idir an Roinn agus cliniceoirí, ba chóir cuspóir beartaithe na ranganna 
speisialta SNUT a iniúchadh píosa eile le deimhniú conas is féidir tús áite a thabhairt go 
rathúil do na páistí ar mó a riachtanais teanga laistigh de chur síos comhaontaithe a 
d’fhéadfadh a bheith ann dó sa todhchaí. Anuas air sin, má tá contanam soláthair le 
bheith ann, ba chóir a dheimhniú conas is féidir tacú le páistí ar bheagán riachtanas 
teanga mar is iomchuí laistigh de chóras na scolaíochta príomhshrutha atá ann cheana. 
D’fhéadfaí gurbh áisiúil an rud é iniúchadh ar thorthaí threoirthionscadail na Comhairle 
Náisiúnta um Oideachas Speisialta (CNOS) a rinneadh le déanaí ina raibh teiripe scoile 
inmheánaí, ar son cainteanna a theorú i dtaca le soláthar ar fud chontanam an 
riachtanais sa todhchaí. 
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4.2 Oiriúnacht na sochrúchán 

D’ainneoin na ndúshlán a tháinig chun cinn ón difríocht fhollasach idir na critéir le 
haghaidh rochtain ar ranganna SNUT agus cuir síos NFT, thuairimigh na cigirí go 
dearfach maidir le hoiriúnacht na ngnásanna rollaithe arna leanúint ag na scoileanna. 
Chinneadar gur tugadh tús áite sna scoileanna maidir le rollú do na daltaí sin ar dhóichí 
go mbainidís tairbhe as an socrúchán, mar is ceart, agus b’iondúil go raibh próiseas 
roghnúcháin an rollaithe faoi stiúr coiste ar baill iad an príomhoide, an múinteoir 
ranganna speisialta, teiripeoirí urlabhra agus teanga, agus síceolaí. B’ábhar suntais é 
gur shásaigh beagnach gach dalta critéir dhochta an rollaithe agus níor ceadaíodh 
rolluithe lamháltais ach i bhfíorbheagán cásanna.  

Ba é breithiúnas na gcigirí go raibh na páistí a d’fhreastail ar na ranganna speisialta sa 
suíomh ceart foghlama de réir a riachtanas. Bhí ar an gcuid ba mhó de na ndaltaí aistriú 
go scoil eile chun clárú sa rang speisialta agus bhí líon beag daltaí ag taisteal suas le 
daichead a cúig ciliméadar chuig a gcuid scoileanna nua. D’fhéadfadh sé seo cur 
isteach ar leas agus ar ionchuimsiú daltaí. Nótáil na cigirí go raibh socruithe maithe ann 
do pháistí imeascadh i gceachtanna príomhshrutha sa chuid ba mhó de na ranganna 
speisialta agus go raibh cultúr uilechuimsitheach sa chuid ba mhó de na scoileanna. 
Mar gheall ar chlárú na ndaltaí sóisearacha i rang speisialta atá lonnaithe i scoil 
shinsearach, áfach, ba dhoiligh do na páistí sin imeascadh príomhshrutha atá ag 
fóirstean dá n-aois a fháil. Bhí fianaise ann go raibh cleachtas an-mhaith ann maidir le 
haistriú na bpáistí isteach sa suíomh ranga speisialta agus, go háirithe, maidir leis an ról 
atá ag múinteoirí agus TUTanna chun daltaí a ullmhú chun filleadh ar an oideachas 
príomhshrutha. Tá scóip ann an cleachtas sin a leathnú ar fud na suíomhanna go léir 
atá fágtha. 

4.3 Feiliúnacht an tSoláthair 

Bunaíodh na ranganna speisialta SNUT i ndiaidh mholtaí Thuarascáil an Choiste 
Athbhreithnithe ar an Oideachas Speisialta (CAOS) in 1993. Ó shin i leith, tá neart 
forbairtí tagtha chun cinn i mbeartais an oideachais, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta 
araon. Tá polasaí na hÉireann ag gluaiseacht i dtreo córais oideachais níos 
ionchuimsithí ina mbeidh cur chuige atá bunaithe ar riachtanais chun tacú le páistí a 
bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu. Tríd an modh leithdháilte múinteora 
oideachais speisialta ó 2017 agus trí Chontanam na Tacaíochta, tá an tsolúbthacht agus 
an neamhspleáchas ag scoileanna príomhshrutha chun a n-acmhainní breise a úsáid ar 
bhonn riachtanas foghlama lena chinntiú go dtugtar an leibhéal is airde tacaíochta do na 
daltaí siúd ar mó a riachtanais. Taobh istigh de chur síos ar bith a dhéantar ar an SNUT, 
ar an SLT nó ar an NFT, éagsúlófar castacht agus forleithne riachtanais teanga na 
ndaltaí. De réir Position Paper and Guidance Document (2017) de chuid Chumann na 
hÉireann um Theiripeoirí Urlabhra agus Teanga, tugtar breac-chuntas ar chreatlach i 
gcomhar modh cuimsitheach tacaíochta don uile pháiste a bhfuil NFT aige ar fud 
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contanam leathan. Moltar aireachas sa pháipéar i dtaobh na cinnteoireachta chun dalta 
a chur sa rang speisialta: 

Ní foláir moltaí an páiste a aistriú chuig an aon mhodh soláthair atá ar 
fáil faoi láthair, is é sin, an rang SNUT, a bheith comhsheasmhach le 
próifíl riachtanas an pháiste agus le ceanglas socrúcháin a 
eascraíonn ó dhéine riachtanais, ó theorainn ghníomhaíochta agus 
ón thionchar feidhme. D’fhéadfadh páistí dul i láthair le fadhb atá 
teoranta don chaint amháin agus d’fhéadfadh roinnt páistí atá ag dul i 
láthair le neamhord teanga, gan riachtanas trom nó forleathan a 
bheith acu... I measc na gcúinsí eile lena n-iompraítear an moladh i 
gcomhar socrúcháin i rang SNUT, áirítear fad an aistir a bheadh ar 
pháiste a thaisteal d’fhonn freastail ar an rang, áirítear ullmhacht 
scoile an pháiste, an tionchar a bheidh ar an ngluaiseacht ón bpobal 
áitiúil agus na dúshláin shóisialta agus mhothúchánacha ar féidir 
bheith i gceist lena leithéid d’aistriú. 

Tacaítear i dtorthaí na cigireachta leis an tuiscint go gcomhoiriúnaítear an leibhéal seo 
idirghabhála speisialaithe le riachtanais cohóirt an-bheag de dhaltaí. Don ghrúpa seo, 
ní foláir an cinneadh chun aistriú chuig scoil eile, chun dhá aistriú shuntasacha a 
eispéiriú agus chun cur isteach ar a gcuraclam, a mheá go cúramach in éadan 
cháilíocht an oideachais agus na dtacaíochtaí TUT ar fáil chun a sainriachtanais a 
shásamh. Tríd is tríd, léirítear i dtorthaí na meastóireachtaí gur fiú go mór baol an 
dúshláin ón aistriú scoile d’fhormhór na ndaltaí atá ar an rolla sna ranganna speisialta 
SNUT ar tugadh cuairt orthu in 2020. 

4.4 Ag foghlaim dara teanga 

Cuireadh le linn na sraithe meastóireachtaí seo béim ar an bhfonn a bhí ag roinnt 
tuismitheoirí agus múinteoirí a dheimhniú go leanfadh páistí ag staidéar na Gaeilge, go 
foirmiúil nó go neamhfhoirmiúil, le linn a socrúcháin speisialta SNUT. Nuair a moladh sa 
Tuarascáil an Choiste Athbhreithnithe ar an Oideachas Speisialta (CAOS) go mbunófaí 
ranganna SNUT, moladh chomh maith leis sin go n-eispéireodh na daltaí “curaclam a 
dteagasctar trí theanga an tí, nach n-áirítear dara teanga léi.” Nótáladh i dtuarascáil na 
Cigireachta 2005 nach raibh an Ghaeilge ar an gcuraclam in aon cheann de na 
ranganna speisialta SNUT an t-am sin, agus gur úsáid líon beag múinteoirí an Ghaeilge 
go neamhfhoirmiúil chun feasacht na ndaltaí ar an teanga a choinneáil. Níor cuireadh ar 
fáil i gCiorclán 12/96, a bhí i bhfeidhm tráth na tuarascála 2005, aon cheart uathoibríoch 
chun díolúine a fháil ó staidéar na Gaeilge do dhaltaí sna ranganna speisialta. Ar an 
gcaoi sin, moladh sa tuarascáil 2005 go ndéanfaí iniúchadh ar fheiliúnacht an Ghaeilge 
a theasgasc le linn an tsocrúcháin agus, go háirithe, ar asláithreacht dhá bhliain 
d’fhoghlaim na Gaeilge sna ranganna speisialta do na daltaí sin ar fhilleadh ar ranganna 
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príomhshrutha dóibh inar gá an Ghaeilge ach amháin sa chás gur bronnadh díolúine 
roimhe sin.  

Leagadh béim i meastóireachtaí na Cigireachta 2020 ar cheisteanna cosúla, gur 
roghnaigh roinnt tuismitheoirí agus roinnt múinteoirí ar a laghad go múinfí an Ghaeilge 
ar leibhéal áirithe i mbeagnach leathchuid de na scoileanna mar ullmhúchán do na 
daltaí roimh fhilleadh ar an oideachas príomhshrutha dóibh. Bhí fianaise ar leith ann gur 
iarr líon an-bheag tuismitheoirí ar scoileanna go gcuirfí teagasc na Gaeilge ar fáil le linn 
thréimhsí imeasctha príomhshrutha. De réir Ciorclán 52/19 bronnfar díolúine ó staidéar 
a dhéanamh ar an nGaeilge ar dhaltái i ranganna speisialta ar scoileanna 
príomhshrutha gan teastas díolúine ina seilbh acu, ach chomh maith leis sin spreagtar 
sa Chiorclán céanna go soláróidh scoileanna deiseanna do dhaltaí bheith 
rannpháirteach in imeachtaí a bhaineann leis an nGaeilge agus le cultúr na hÉireann ar 
leibhéal atá fóirsteanach dá riachtanais foghlama.  

Tugtar dúshlán ar leith d’oibriú ranganna speisialta SNUT maidir leis an gceist sin. Ar 
láimh amháin, cuirtear i gcoinne mhúineadh an dara teanga le linn an tsocrúcháin sna 
moltaí CAOS. I gCiorclán 52/19 ceadaítear díolúine ó theagasc na Gaeilge do dhaltaí 
gan teastas foirmiúil a bheith acu, agus ba mhaith le líon beag tuismitheoirí go múinfí an 
Ghaeilge dá bpáistí. Ar an láimh eile, fileann beagnach gach dalta ón gcineál sin ranga 
speisialta ar leith ar ais ar an oideachas príomhshrutha tar éis bhearna dhá bhliain ón 
am a bhí siad ag staidéar na Gaeilge. Bíodh is go n-éileann lear mór de na daltaí seo 
teastas díolúine ón nGaeilge, tá fonn ar dhaltaí eile leanúint ar aghaidh le staidéar na 
Gaeilge d’ainneoin an mhíbhuntáiste a éascraíonn ó soláthar an ábhair a bhriseadh. Ní 
mór don Roinn, CNOS agus do ghairmithe ábhartha anailís bhreise a dhéanamh ar na 
saincheisteanna sin, ag amharc go sonrach ar an bhfeiliúnacht agus ar na himpleachtaí 
a bhaineann leis an dara teanga a mhúineadh le linn an tsocrúcháin agus ar an tionchar 
níos fadtéarmaí a bhaineann leis an easpa leanúnachais i dteagasc na Gaeilge do 
dhaltaí ó ranganna speisialta SNUT ar fhilleadh ar scoileanna príomhshrutha dóibh.  

4.5 Caighdeán na gCur chuige múinteoireachta 

Ar an iomlán, tráchtar go han-dearfach sa tuarascáil seo ar cháilíocht an teagaisc agus 
na foghlama sna ranganna speisialta SNUT. Léirigh an chuid is mó de na múinteoirí 
ranga speisialta go raibh eolas maith nó eolas an-mhaith ar ábhar, eolas oideolaíoch 
agus scileanna bainistíochta seomra ranga acu. Rinne an chuid ba mhó de na 
múinteoirí a gcuid oibre a phleanáil go héifeachtach, thug siad aird chuí ar riachtanais 
shonracha na bpáistí agus de ghnáth bhí na bealaí teagaisc an-oiriúnach. D'aithin na 
cigirí líon beag ranganna áit nach raibh múinteoirí ag déanamh dóthain pleanála i 
gcomhar riachtanas aonair nó ag idirdhealú a gcuid teagaisc mar is iomchuí. É sin ráite, 
nótáil na cigirí easpa eolais oideolaíoch don suíomh speisialaithe, áfach, i measc 
múinteoirí ar bheagán taithí sa líon beag de chásanna. Chun aghaidh a thabhairt ar an 
gceist sin, ba chóir do cheannairí scoile a chinntiú, nuair is féidir, gur cleachtóirí le taithí 
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a bhfuil cáilíochtaí breise ábhartha acu i riachtanais speisialta oideachais iad na 
múinteoirí a chuirtear ar fáil do na ranganna speisialta SNUT. 

4.6 Comhoibriú idir múinteoirí agus teiripeoirí urlabhra 
agus teanga (TUTanna) 

Is mór ag scoileanna seirbhísí na TUTanna a thugtar dóibh chun tacú le hobair na 
ranganna speisialta. Rinne roinnt príomhoidí cur síos ar laghdú soláthair TUT as ról 
lánaimseartha ar an scoil go huaireanta páirtaimseartha i gcaitheamh na seachtaine, 
agus b’iondúil  sna scoileanna go raibh an TUT ar láthair na scoile ar feadh trí lá 
pháirteacha sa tseachtain. Is ionnan é sin agus laghdú suntasach maidir le tacaíochtaí 
TUT sna ranganna ó bhí 2005 ann, is teip mhór é sin ar an mbunchuspóir a bhí le 
tacaíochtaí TUT a sholáthar do na ranganna ar feadh ceithre huaire sa lá ar a laghad. 
Chun freastal ar riachtanais na ndaltaí agus chun a bheith ag teacht le cómhaoiniú 
leanúnach den mhéid céanna agus a sholáthraíonn an Roinn Oideachais chun 
cóimheas an-fhabhrach idir daltaí agus múinteoirí a chur ar fáil sna ranganna seo, ba 
cheart do FSS an céadghealltanas a chur ar bun an athuair chun soláthar a dhéanamh 
do thacaíocht TUT fiche uair an chloig ar a laghad sa tseachtain chun leas a bhaint as 
an gcomhoibriú comhghairmiúil agus chun leanúnachas tacaíochta do dhaltaí a 
fheabhsú.  

In ainneoinn gur tháinig laghdú ar an soláthar, thug múinteoirí aitheantas don saineolas 
a chuir TUTanna leis an measúnú, thugadar comhairle fosta ar chuir chuige, ar an 
bpleanáil aonair, ar an gcomhtheagasc agus ar an teiripe aonair. Bhí fianaise ann gur 
roinn go leor TUTanna eolas gairmiúil go héifeachtach ar mhúinteoirí. Ba léir freisin gur 
cuireadh go mór le cáilíocht beartaithe spriocanna agus le hathbhreithnithe na 
bpleananna aonair trí chomhoibriú idir na TUTanna agus na múinteoirí. Nuair a 
tharlaíonn cur chuige comhghairmiúil idir TUTanna agus múinteoirí is féidir cleachtas 
oideachasúil agus teiripeach a thabhairt le chéile chun tacú le riachtanais na ndaltaí. 
Rinne cigirí cur síos ar an gcomhoibriú an-éifeachtach idir TUTanna agus múinteoirí, 
agus ar uairibh ba shampla é seo de scoth an chomhchleachtais sa seomra ranga inar 
díríodh ar chláir chomhaontaithe teanga. Chuir neart TUTanna go tréan le baill foirne 
eile sna ranganna a uasoileadh i dtaobh cur chuige teanga agus ghlacadar orthu róil 
lárnacha i dtacú leis na haistrithe agus i dteagmháil a dhéanamh le tuismitheoirí. É sin 
ráite, i líon beag cásanna, d’oibrigh an múinteoir agus an TUT go neamhspleách ar a 
chéile, rud nár chuir go mór leis an dea-chleachtas is éifeachtaí. Ba cheart do 
cheannairí scoile agus bainisteoirí TUTanna spreagadh a thabhairt do mhúinteoirí agus 
do TUTanna atá ceangailte le ranganna speisialta SNUT chun a bheith ag obair le 
chéile agus chun an sineirgíocht a d’fhéadfaí a bheith ann agus a bhaineann le 
cineálacha cur chuige comh-theagaisc a uasmhéadú chun tacú le riachtanais na ndaltaí. 
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4.7 Caighdeán fhoghlaim na nDaltaí  

Tríd is tríd, thrácht cigirí go han-fhabhrach ar cháilíocht fhoghlaim na ndaltaí i 
mbeagnach gach ceann de na ranganna speisialta. Ghlac daltaí páirt ghníomhach i 
ngníomhaíochtaí foghlama fiúntacha sa chuid ba mhó de na gceachtanna. 
D’eispéiríodar idirghabhálacha measúla, rud a spreag a bhforás mar fhoghlaimeoirí, 
agus breithníodh a dtaitneamh as an bhfoghlaim a bheith go maith nó go han-mhaith i 
mbeagnach gach rang. Sna cásanna nár measadh an fhoghlaim a bheith optamach, 
rinne na cigirí moltaí do mhúinteoirí go ndéanfaí na ceachtanna a idirdhealú ar bhonn 
níos éifeachtaí agus, go háirithe, go gcuirfí na daltaí i dteagmháil le modheolaíochtaí 
dialóige teagaisc teanga arna gceapadh chun teanga labhartha eispriseach na ndaltaí a 
scafláil agus a leathnú. 

4.8 Measúnú agus taifeadadh an fhoráis 

Nuair a chláraíonn daltaí i rang speisialta, tá sé an-tábhachtach go sainaithnítear a 
sainriachtanais teanga agus oideachais go cruinn chun spriocanna réalaíocha agus cláir 
foghlama a bhunú. I mbeagnach gach ceann de na ranganna speisialta SNUT, cheap 
múinteoirí, i gcomhar leis na teiripeoirí urlabhra agus teanga, pleananna tacaíochta 
aonair oiriúnacha chun an plean oideachais agus teanga a stiúradh do dhaltaí. I 
bhformhór na gcásanna, bhí cáilíocht na spriocanna a scrúdaíodh go maith agus, i 
gcásanna áirithe, nótáil na cigirí go raibh comhoibriú an-mhaith leis an TUT, rud a d’fhág 
go raibh pleananna inar cuimsíodh spriocanna teiripe urlabhra agus teanga, chomh 
maith le spriocanna i réimsí eile den churaclam. Bhí fianaise ann sa chuid ba mhó de na 
gcásanna go ndearnadh athbhreithniú go rialta ar phleananna aonair agus, don chuid ba 
mhó do na ndaltaí, bhí cigirí in ann dul chun cinn inmholta a aithint i réimsí na 
litearthachta, na scileanna luaileacha, na forbartha sóisialta, na hoibre scríofa agus 
scileanna cumarsáide na ndaltaí. Ní raibh pleananna aonair ceaptha ag líon an-bheag 
múinteoirí dá ndaltaí agus bhain an easpa phleanála seo de chomhleanúnachas na 
dtacaí do dhaltaí. 

4.9 Soláthar sa todhchaí 

Tá na ranganna speisialta SNUT ag an gceann is airde den chontanam soláthair do 
pháistí a bhfuil lagú urlabhra agus teanga orthu. Mar sin, níl mórán acu ann agus iad 
scaipthe go réigiúnach. Den chuid is mó measadh soláthar sna suíomhanna seo a 
bheith ar ardchaighdeán. Tá an coincheap a bhaineann le comhthacaí teiripeacha agus 
oideachais a bheith i suíomh scoile mealltach agus nuair a aontaítear cuir chuige 
chomhgairmiúla, is féidir leo a bheith an-éifeachtach. Ní mór aghaidh a thabhairt ar an 
difríocht sa sainmhíniú idir critéir dhiagnóiseacha agus critéir bhunaidh rollaithe go 
práinneach lena chinntiú go rachfar ar aghaidh ag tabhairt tosaíochta do na daltaí ar mó 
a riachtanas don tacaíocht speisialaithe sin. Beidh sé chomh tábhachtach céanna go 
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dtacófar ar bhealach níos iomchuí ar fud an chórais oideachais le daltaí a bhfuil 
riachtanais teanga níos lú acu, ach a d’fhéadfadh a bheith oiriúnach don chatagóir 
dhiagnóiseach NFT níos leithne. D’fhéadfaí seo a fháil trí fheabhas a chur ar 
thacaíochtaí TUT do scoileanna príomhshrutha, breisoiliúint a dhéanamh ar mhúinteoirí 
oideachais príomhshrutha agus oideachas speisialta agus trí fheabhas a chur ar 
mhodúil ar dheacrachtaí teanga in oideachas tosaigh múinteoirí agus cúrsaí iarchéime.  

Is mór an difear atá idir ranganna speisialta SNUT agus cineálacha eile ranganna 
speisialta sa mhéid is go bhfilleann beagnach gach dalta ar oideachas príomhshrutha. 
Déantar na páistí a roghnú go cúramach agus de ghnáth bíonn plean maith idirghabhála 
agus soláthar ann don aistriú ar ais go dtí an scoil phríomhshrutha. Is mar gheall ar an 
tsolúbthacht sin gur féidir le ranganna freastal a dhéanamh ar neart daltaí. Nuair a 
dhéanann lucht déanta polasaithe cinntí ina n-iomláine maidir le himpleachtaí 
ionchuimsitheachta UNCRPD (Mír 24/2) do chóras oideachais na hÉireann, is féidir ról 
foriomlán den chineál áirithe seo d’idirghabháil ghearrthéarmach a aistriú chuig 
struchtúir nua. Idir an dá linn, tá an fhoráil ina tacaíocht éifeachtach, chomh maith leis 
na feabhsuithe a mholtar sna moltaí seo a leanas, do na daltaí sin ar mó a riachtanais 
teanga. 

4.10. Príomh-mholtaí 

Aithníodh roinnt réimsí ar ghá iad a fheabhsú in anailís ar thorthaí meastóireachtaí na 
cigireachta in aon rang speisialta SNUT bunscoile is fiche (as iomlán de chúig cinn is 
seasca). Díríodh ar na fadhbanna sin sna moltaí seo a leanas ina n-achroimrítear 
réimse gníomhaíochtaí le meas ag múinteoirí, ag ceannairí na scoile, ag an gComhairle 
Náisiúnta um Oideachas Speisialta (CNOS) agus an Roinn Oideachais. Déantar na 
moltaí sa chomhthéacs reatha laistigh de chontanam socrúcháin atá á gcur ar fáil do 
dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, is é sin le rá scoileanna 
príomhshrutha, ranganna speisialta atá ceangailte le scoileanna príomhshrutha agus 
scoileanna speisialta. 

 Is gá don Roinn, go práinneach agus i gcomhairle leis an CNOS, FSS agus 
ionadaithe ó chliniceoirí ábhartha, dul i mbun anailíse ar gach gné den difríocht 
idir na critéir atá ann cheana maidir le rollú i ranganna speisialta SNUT agus na 
critéir NFT níos leithne a bhíonn in úsáid ag TUTanna faoi láthair ar mhaithe le 
diagnóisiú.  

 Ba cheart don Roinn, i gcomhairle lena comhpháirtithe oideachais, amharc ar an 
dóigh ar féidir tacú go seasta le daltaí a bhfuil riachtanais SNUT nó NFT níos lú 
acu san oideachas príomhshrutha lena chinntiú go leanann na ranganna 
speisialta SNUT á gcur in áirithe do dhaltaí leis na leibhéil riachtanais is mó. 

 Ba cheart don Roinn, CNOS agus gairmithe ábhartha eile amharc go sonrach ar 
an inmholtacht agus ar na himpleachtaí a bhaineann leis an dara teanga a 
mhúineadh le linn an tsocrúcháin i ranganna speisialta SNUT, agus an tionchar 
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níos fadtéarmaí a bhaineann leis an easpa leanúnachais sa teagasc Gaeilge do 
dhaltaí ó ranganna speisialta SNUT ar fhilleadh ar scoileanna príomhshrutha 
dóibh.  

 Ar leibhéal áitiúil, ba chóir go gcuirfeadh CNOS in éadan go lonnófaí 
suíomhanna ranganna speisialta sóisearacha i scoileanna sinsearacha toisc go 
gcruthaítear deacrachtaí don imeascadh fiúntach príomhshrutha tríd an gcur 
chuige seo. 

 Ba chóir do cheannairí scoile a chinntiú, nuair is féidir, gur cleachtóirí le taithí a 
bhfuil cáilíochtaí breise ábhartha acu i riachtanais speisialta oideachais iad na 
múinteoirí a chuirtear ar fáil do na ranganna speisialta SNUT. Ba cheart é sin a 
mhéadú trí thacú le múinteoirí chun dul i mbun FGL atá ábhartha. 

 Chun freastal ar riachtanais na ndaltaí agus chun a bheith ag teacht le 
cómhaoiniú leanúnach den mhéid céanna agus a sholáthraíonn an Roinn 
Oideachais chun cóimheas an-fhabhrach idir daltaí agus múinteoirí a chur ar fáil 
sna ranganna seo, ba cheart do FSS an céadghealltanas a chur ar bun an 
athuair chun soláthar a dhéanamh do thacaíocht TUT fiche uair an chloig ar a 
laghad sa tseachtain chun leas a bhaint as an gcomhoibriú comhghairmiúil agus 
chun leanúnachas tacaíochta do dhaltaí a fheabhsú. 

 Ba cheart do cheannairí scoile agus bainisteoirí TUTanna spreagadh a thabhairt 
do mhúinteoirí agus do TUTanna atá ceangailte le ranganna speisialta SNUT 
chun a bheith ag obair le chéile agus chun an sineirgíocht a d’fhéadfaí a bheith 
ann agus a bhaineann le cineálacha cur chuige comh-theagaisc a uasmhéadú 
chun tacú le riachtanais na ndaltaí. 

 Ba chóir do gach múinteoir i ranganna speisialta SNUT páistí a chur i dteagmháil 
le modheolaíochtaí dialóige teagaisc teanga, arna gceapadh chun teanga 
labhartha shainráiteach na ndaltaí a scafláil agus a leathnú. 

 Ba chóir do gach múinteoir i ranganna speisialta SNUT a bheith ag comhoibriú 
leis an TUT, leis na tuismitheoirí agus le haon ghairmithe ábhartha eile chun 
plean agus spriocanna aonair a cheapadh do gach dalta agus chun athbhreithniú 
a dhéanamh ar dhul chun cinn maidir leis an bplean seo ar bhonn rialta. 
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Aguisín 1 Ionstraim Thaighde Arna hÚsáid 
Chun Barúlacha agus Gráid na gCigirí a 
Shainscagadh 

Meastóireachtaí Riachtanas Oideachais Speisialta (ROS) 2020 Billeog Aisfhillte Sonraí Ranga 

Speisialta NUT/SNUT 

Más é do thoil é, cuir in iúl do ghráid LAOS le haghaidh an Teagaisc agus na Foghlama sa rang 

speisialta seo: Agus an comhthéacs san áireamh, más é do thoil é, grádaigh an soláthar ar 

bhreathnaigh tú air de réir chontanam na cáilíochta. (Go huimhriúil 1 = Lag agus 5 = An-mhaith)  

Caighdeáin Rátálacha Deimhniúchán, (más gá) 

Torthaí d’Fhoghlaimeoirí 

Baineann daltaí taitneamh as a 
bhfoghlaim, tá siad spreagtha chun 
foghlama, agus tá siad ag súil le 
gnóthachtáil mar fhoghlaimeoirí 

  

Tá an t-eolas agus na scileanna 
riachtanacha acu  chun iad féin agus a 
gcaidrimh araon a thuiscint 

  

Léiríonn siad an t-eolas, na scileanna 
agus an tuiscint atá de dhíth ar 
churaclam na bunscoile 

  

Baineann siad na spriocanna  foghlama 
amach atá luaite don téarma agus don 
bhliain 

  

Eispéiris an Fhoghlaimeora 

Glacann na daltaí páirt go tairbheach i 
ngníomhaíochtaí foghlama bríocha 

  

Fásann siad mar fhoghlaimeoirí trí 
idirghníomhaíochtaí ómósacha agus 
eispéiris atá dúshlánach agus tacúil 

  

Déanann siad athmhachnamh ar a ndul 
chun cinn mar fhoghlaimeoirí agus 
forbaíonn siad úinéireacht ar agus 
freagracht as a bhfoghlaim féin. 

  

Bíonn deiseanna acu chun na scileanna 
agus na dearcthaí a fhorbairt ar gá leo 
le haghaidh foghlama ar feadh an 
tsaoil 
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Cleachtas an Mhúinteora Aonair 

Tá an t-eolas riachtanach ar an ábhar, 
fios oideolaíochta agus scileanna 
bainistíochta seomra ranga ag an 
múinteoir 

  

Roghnaíonn agus úsáideann an 
múinteoir cleachtais pleanála, 
ullmhúcháin agus measúnaithe a 
chuireann foghlaim na ndaltaí chun 
cinn 

  

Roghnaíonn agus úsáideann an 
múinteoir cuir chuige teagaisc atá 
oiriúnach do na cuspóirí foghlama agus 
riachtanais foghlama na ndaltaí 

  

Freagraíonn an múinteoir do 
riachtanais foghlama aonair agus 
idirdhealaíonn sé/sí gníomhaíochtaí 
teagaisc agus foghlama mar is gá 

  

Cleachtas Comhchoiteann / Comhoibríoch na Múinteoirí 

Tá meas ag na múinteoirí ar an 
bhforbairt ghairmiúil agus ar an 
gcomhoibriú gairmiúil agus glacann 
siad páirt iontu 

  

Cuidíonn na múinteoirí leis an 
acmhainn uile-foirne a thógáil trína 
saineolas a chomhroinnt 

  

An Cheannaireacht agus An Bhainistíocht 

Cuireann ceannairí na scoile cultúr 
d’fheabhsú, comhoibriú, nuálaíocht 
agus cruthaitheacht san fhoghlaim, sa 
teagasc agus sa mheasúnú chun cinn 

  

Cothaíonn siad tiomantas don 
chuimsiú, comhdheiseanna agus 
forbairt iomlánaíoch gach dalta 

  

 

1. Más é do thoil é, grádaigh na gnéithe scoile uile a leanas ar obair an ranga speisialta seo 

Gné Rátálacha Deimhniúchán, (más gá) 

Ionchur ó Cheannaireacht na Scoile   

Tionchar struchtúir agus eagrú na 
scoile uile 
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Infhaighteacht agus Leithdháileadh na 
nAcmhainní 

  

Nádúr ionchuimsitheach chultúr na 
scoile 

  

 

An Rang Speisialta agus Na Daltaí Is ea/Ní hea  

(más 

ábhartha) 

TRÁCHT/FIANAISE 

Cé atá sa rang?  

 

  

Ar an meán, cén aois iad na daltaí atá ar an 

rolla? 
  

An bhfuil aon chomhghalrachtaí ag dalta ar 

bith .i. aon diagnóis eile? 
 Má 'Tá', tabhair sonraí go 

hachomair 

An bhfuil daltaí ar foghlaimeoirí 
détheangacha iad? (.i. An bhféadfaí go raibh 
moill ar an diagnóis SNUT mar gheall nach é 
Béarla an T1 acu?) 

 Má 'Tá', tabhair sonraí go 

hachomair 

Conas a cuireadh sa rang speisialta iad? Cad 

iad na modhanna iontrála? 
  

An bhfuil deacrachtaí arna bhfógairt sna 

measúnuithe / critéarteanga chun tacú le 

hiarratais iontrála?  

  

An sásaíonn na daltaí go léir na critéir 

iontrála? 
  

Faoi láthair, an bhfuil na daltaí ar an rolla sa 

suíomh ceart de réir a riachtanas? 
  

Ar an iomlán, cá fhad a thaistilítear? 
  

Cé chomh fada is atá na daltaí ar an rolla, 

agus cá dtéann siad tar éis an rang speisialta 

a fhágáil? 
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SNUT amháin - An bhfuil soláthar TUT sa 

scoil? - Más é do thoil é, cainníochtaigh (na 

laethanta). 

  

Cad é ról an TUT? 
  

An oibríonn an múinteoir agus an TUT le 

chéile? 
  

An bhfuil rannpháirtíocht ar bith ón SNSO 

leis an rang speisialta? 
  

An bhfuil CRS ann? Má “Tá”, an 

mbainistítear ról an CRS mar is iomchuí? 
  

An imeascann aon dalta ón rang speisialta le 

ranganna príomhshrutha le linn an lae / le 

linn na seachtaine? 

  

An mbíonn aon dalta ón bpríomhshruth 

rannpháirteach san imeascadh ar chúl leis an 

rang speisialta? 

  

An bhfuil aon dalta ón rang ar clár ama 

laghdaithe nó laethanta gearrtha?  
  

 

Foghlaim na nDaltaí 

An Curaclam Is ea/Ní hea  

(más 

ábhartha) 

TRÁCHT/FIANAISE 

Tá rochtain ag daltaí ar chlár leathan agus 

tomhaiste atá bunaithe ar Churaclam na 

Bunscoile mar is iomchuí  

  

Cuirtear clár chuí i bhfeidhm chun scileanna 

na ndaltaí a fhorbairt sa litearthacht 
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Cuirtear clár chuí i bhfeidhm chun scileanna 

na ndaltaí a fhorbairt san uimhearthacht 

  

An dtugtar tacú agus dúshlán cuí sa 

churaclam do na daltaí?  

  

An mbíonn na daltaí ag foghlaim na Gaeilge?    

Aon trácht bhreise ar na cláir churaclam/ar na cláir foghlama a chuirtear ar fáil do dhaltaí sa 

rang speisialta? 

 

 

 

Ag Sasamh Riachtanas Oideachasúil Is ea/Ní hea  

(más 

ábhartha) 

TRÁCHT/FIANAISE 

An bhfuil plean aonair mar is iomchuí ag 

gach dalta? An bhfuil na spriocanna soiléir? 

  

An bhfuil an plean ar an eolas? (m.sh. ó 

thuarascálacha gairmiúla agus/nó eolas ó 

mhúinteoirí roimhe seo) 

  

Céard faoi na tuismitheoirí - an bhfuil 

ionchur acusan sa phlean? 
  

Céard faoi na daltaí  

– an bhfuil ionchur acusan sa phlean? 

  

An bhfuil sé d’acmhainn ag an scoil nó ag an 

múinteoir ranga speisialta an plean a 

sholáthar? 

  

Cé chomh minic is a athbhreithnítear ar na 

pleananna aonair? 

  

Cé a ghlacann páirt sna hathbhreithnithe?   
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An measúnaítear an dul chun cinn go rialta 

agus go héifeachtach? 

  

An bhfuil aon mheasúnuithe speisialaithe in 

úsáid agus cé a riarann iad? 

 Samplaí 

An bhfuil fianaise ann go bhfuil na daltaí ag 

teacht chun tosaigh go sásúil (sa churaclam 

go ginearálta) agus freisin go sonrach ina 

spriocanna / réimsí riachtanais faoi leith 

  

Conas a thacaítear le folláine na ndaltaí sa 

rang (i bhfianaise an naisc idir teanga agus 

iompar a d’fhéadfaí tionchar a bheith acu ar 

an imní) 

  

Trácht ar mhuinín agus ar fhéinmheas na 
ndaltaí, conas a idirghníomhaíonn siad lena 
bpiaraí, agus conas a fhaigheann siad 
scileanna trí bheith ag súgradh le chéile, ag 
comhrá le chéile, ag dul i ngleic leis an 
gcomhrá foirmiúil agus ag déanamh 
sealaíochta. 

  

An bhfuil aon teagmháil le bonnscoil na 
ndaltaí le linn an tsocrúcháin 2 bhliain sa 
rang speisialta? 

  

 

Caighdeán na Múinteoireachta 
Is ea/Ní hea  

(más 

ábhartha) 

 

An bhfuil saineolas dáiríre le feiceáil sa 

seomra ranga? 
  

An bhfuil taithí ag an múinteoir leis an 

gcineál seo riachtanas foghlama? 
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Ar úsáid an múinteoir FGL? 

Má d’úsáid an múinteoir an oiliúint, cár 

bhfuarthas rochtain air? 

  

An bhfuil cuir chuige speisialaithe ann lena 

n-úsáid maidir le teanga nó le disléicse  
  

Céard atá go han-mhaith i dtaobh cleachtais 

sa seomra ranga? 
  

Céard nach bhfuil chomh maith céanna? 
  

Cad iad na hacmhainní a úsáidtear sa seomra 

ranga? 
  

An raibh na seirbhísí tacaíochta (nó 

múinteoirí cuartaíochta) in úsáid cheana / ar 

ghlacadar páirt ann?  

  

 

 

5. An Phleanáil               Is ea/Ní hea  

(más 

ábhartha) 

 

Is léir ón bpleanáil fhadtéarmach agus 

ghearrthéarmach gur leathan agus 

idirdhealaithe atá rochtain na ndaltaí ar an 

gcuraclam. 

  

Déantar tagairt chuí i bplean na scoile uile 

d’fheidhmiú an ranga speisialta. 

  

 

6. An Measúnú Is ea/Ní hea  

(más 

ábhartha) 

TRÁCHT/FIANAISE 
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Úsáidtear réimse straitéisí measúnaithe chun 

dul chun cinn na ndaltaí a mheas agus a 

athbhreithniú. 

  

Úsáidtear straitéisí measúnaithe 

suimitheacha agus múnlaitheacha mar is 

iomchuí 

  

Seoltar torthaí measúnaithe chuig na daltaí 

le linn cruinnithe tuismitheoirí is múinteoirí, 

trí dhialanna oibre baile, trí chóipleabhair 

daltaí, agus trí shamplaí oibre críochnaithe 

daltaí a sheoladh abhaile.  

  

 

Bainistíocht Scoile Uile Is ea/Ní hea  

(más 

ábhartha) 

 

Tugtar tús áite i mbeartas iontrála an ranga 

speisialta do na daltaí ar dóichí go mbainfidís 

tairbhe as an gcineál seo socrúcháin 

  

An bhfeidhmítear an beartas iontrála go 

comthrom sa scoil? 

 Ar diúltaíodh iontráil, nó an 

raibh cásanna Alt 29 ann? 

Céard é cáilíocht an aistrithe isteach chuig an 

rang speisialta? – (pleananna/gnásanna) 

  

Conas a ullmhaítear daltaí i gcomhar a 

scaoilte sa scoil agus an bhfuil éifeacht leis 

an bpleanáil aistrithe sin? 

  

An ndéantar socruithe leis an mbonnscoil 
faoin athiontráil nuair a chríochnaítear an 
socrúchán bliana? (An gcinntítear an 
athiontráil?)  

  

I gcás na ndaltaí níos sine, an ndéantar 

socruithe iontrála don iar-bhunscolaíocht? 
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(Agus cén saghas scoile? An Rang speisialta 

nó an Bhonnscoil? 

 

Cuireadh an t-aiseolas barrthábhachtach ar fáil don múinteoir ranga speisialta: 

Láidreachtaí Moltaí: 
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Aguisín 2: Contanam Cáilíochta na 
Cigireachta 

Leibhéal Cur síos Sampla de na Téarmaí Tuairisciúla 

 

An-mhaith  

Úsáidtear An-mhaith áit a bhfuil cáilíocht na réimsí a 

ndéantar meastóireacht orthu ar chaighdeán an-ard. Ní 

bhíonn tionchar rómhór ag an líon beag réimsí atá le feabhsú 

ar cháilíocht an tsoláthair ar an iomlán. Do roinnt scoileanna 

sa chatagóir seo bíonn an cháilíocht ar a ndearnadh 

meastóireacht thar cionn agus is sampla é do scoileanna 

eile de shárchaighdeáin soláthair. 

An-mhaith; ar cháilíocht an-ard; cleachtas an-

éifeachtach; le moladh go hard; an-rathúil; 

beagán réimsí le feabhsú; go hiontach; ar 

chaighdeán an-ard. Ar fheabhas: thar cionn; ar 

sárchaighdeán; le láidreachtaí an-suntasacha; 

thar barr 

 

 

Go maith 

Úsáidtear Go maith áit inar léir go bhfuil na láidreachtaí sna 

réimsí a ndéantar meastóireacht orthu níos treise ná na 

réimsí ina bhfuil gá le feabhas a dhéanamh. Bíonn tionchar 

ag na réimsí ina bhfuil gá le feabhas a dhéanamh ar 

cháilíocht foghlama na ndaltaí. Ní mór don scoil tógáil ar a 

cuid láidreachtaí agus gníomhú le dul i ngleic leis na réimsí 

atá aitheanta ina bhfuil gá le feabhas a dhéanamh d’fhonn 

caighdeán an-mhaith a bhaint amach.  

Go maith; cáilíocht mhaith; fiúntach; cleachtas 

éifeachtach; inniúil; úsáideach; inmholta; 

caighdeán maith; roinnt réimsí le feabhsú 

 

Sásúil 

Úsáidtear Sásúil áit a bhfuil cáilíocht an tsoláthair sách 

maith. Tá na láidreachtaí sa mhéid ar a bhfuil meastóireacht 

á dhéanamh díreach níos treise ná na laigí. Cé nach mbíonn 

drochthionchar suntasach ag na laigí cuireann siad srian le 

cáilíocht na n-eispéireas foghlama agus ba chóir déileáil leo 

d’fhonn caighdeán níos fearr a bhaint amach. 

Sásúil; sách maith; soláthar oiriúnach cé go 

bhfuil féidearthachtaí ann le feabhas a 

dhéanamh; leibhéal cáilíochta inghlactha; is gá 

feabhas a dhéanamh i réimsí áirithe 

 

Measartha 

Úsáidtear Measartha áit, in ainneoin go bhfuil roinnt 

láidreachtaí sna réimsí a ndéantar meastóireacht orthu, go 

bhfuil níos mó easnaimh nó laigí ann freisin ná na 

láidreachtaí. Beidh ar an scoil dul i ngleic le heasnaimh áirithe 

gan mhoill lena chinntiú go mbíonn an soláthar sásúil nó níos 

fearr ná sin. 

Measartha, laigí soiléire ann a bhfuil tionchar 

acu ar fhoghlaim na ndaltaí; gan a bheith chomh 

sásúil sin; deacrachtaí ann; níor mór feabhas a 

dhéanamh i réimsí ar leith; gá le gníomhú le 

feabhas a dhéanamh 

 

Lag 

Úsáidtear Lag áit a bhfuil easnaimh thromchúiseacha sna 

réimsí a ndéantar meastóireacht orthu. Is gá don scoil uile 

gníomhú láithreach ar bhonn comhordaithe le dul i ngleic leis 

na réimsí atá mar ábhar imní. I gcásanna áirithe, b’fhéidir go 

mbeidh gá le hionchur ó ghníomhaireachtaí eile le tacú leis 

na feabhsuithe. 

Lag; míshásúil; easnamhach; 

neamhéifeachtach; go dona; athrú, forbairt nó 

feabhas suntasach ag teastáil; deacrachtaí 

suntasacha ann  
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