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1: Réamhrá, Cúlra agus Comhthéacs 

 

Sa bhliain 2014, mhol tuarascáil ón gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

(CNOS) Delivery for Students with Special Educational Needs: A better and more 

equitable way go mbeadh córas nua ann chun acmhainní teagaisc a leithdháileadh ar 

scoileanna príomhshrutha chun tacú le scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta 

oideachais acu. I rith na scoilbhliana 2015/2016, rinne an Roinn Oideachais agus 

Scileanna (an Roinn) triail phíolótach i seacht scoil agus daichead, ag leibhéil na 

bunscoile agus na hiar-bhunscoile, chun scrúdú a dhéanamh ar an bhféidearthacht le 

córas dá leithéid. Mar chuid den triail phíolótach seo, iarradh ar an gCigireacht 

meastóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht na samhlach leithdháilte mar atá léirithe 

sna scoileanna píolótacha. Sa tuarascáil seo scrúdaítear an cúlra leis an togra, tugtar 

cur síos ar ghnéithe na samhlach leithdháilte nua atá molta, déantar athbhreithniú ar 

fheidhmiú na samhlach i líon samplach de na scoileanna píolótacha agus déantar 

moltaí atá ceaptha le treoir a thabhairt d’fheidhmiú níos leithne na samhlach sna 

scoileanna go léir. 

 

Is é cuspóir foriomlán beartais na Roinne oideachas uileghabhálach leanaí a bhfuil 

riachtanais speisialta oideachais acu a chur chun cinn i suíomhanna oideachasúla 

príomhshrutha más féidir, nó sa chás nach féidir é seo a dhéanamh, soláthar a 

dhéanamh do shuíomhanna oideachasúla speisialta i socrúcháin i ranganna speisialta 

nó scoileanna speisialta. Freastalaíonn formhór mór na scoláirí a bhfuil riachtanais 

speisialta oideachais acu anois ar scoileanna príomhshrutha le tacaí breise. Sna 

deichniúir de bhlianta ó rinne an Coiste Athbhreithnithe ar an Oideachas Speisialta 

(1993) athbhreithniú cuimsitheach ar na seirbhísí a bhí ann ag an am sin, rinne an 

Stát infheistíocht shuntasach i dtacaí leithdháilte ar scoláirí a bhfuil riachtanais 

speisialta oideachais acu, go háirithe i scoileanna príomhshrutha. D’fhás caiteachas 

iomlán na Roinne ar an oideachas speisialta ó €468 milliún sa bhliain 2004, go dtí 

thart ar €1.5 billiún in 2016.  

 

Luann tuarascálacha bliantúla CNOS don tréimhse 2009-2014 gur ardaigh líon na 

scoláirí a bhí i dteideal tacaíocht teagaisc acmhainne ísealmhinicíochta a fháil i 
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scoileanna príomhshrutha ó 38,000 sa bhliain 2011 go 45,700 in 2014. Cuirtear na 

tacaí oideachais seo ar fáil trí líon uaireanta teagaisc acmhainne breise a 

leithdháileadh ar scoláirí aonair a bhfuil diagnóisí cuí orthu. Is ionainn iarratais ar na 

huaireanta breise seo agus breis agus 13,000 iarratais in aghaidh na bliana, agus 

áiríonn an próiseas iarratais seo measúnú ag gairmeoirí do gach cás, iarratais á 

ndéanamh ag scoileanna agus breithniú ar theidlíochtaí ag CNOS.  

 

Faoi láthair, tá dhá mhodh ar leith de leithdháileadh acmhainní chun tacú le scoláirí a 

bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu:  

 Teidlíocht uathoibríoch ar acmhainní bunaithe ar chatagóirí míchumais do 

scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais ísealmhinicíochta acu (Aguisín 

1) 

 Samhail leithdháilte ghinearálta (GAM) bunaithe ar líon na múinteoirí ranga 

príomhshrutha ag leibhéal na bunscoile, nó líon na scoláirí in éineacht le leibhéil 

shocraithe de riachtanais speisialta oideachais ardmhinicíochta ag leibhéal na 

hiar-bhunscoile (Aguisín 2). 

 

Tá an córas reatha chun múinteoirí acmhainne breise a leithdháileadh ar 

bhunscoileanna á rialú ag Imlitir 02/05. Faoi théarmaí na hImlitreach seo, baineann an 

Roinn úsáid as an GAM chun leithdháileadh d’uaireanta teagaisc (nó poist iomlán 

teagaisc) a thabhairt do scoileanna chun freastal ar scoláirí a bhfuil tacaíocht foghlama 

á fháil acu, scoláirí a bhfuil Béarla mar theanga bhreise acu (EAL) agus scoláirí a bhfuil 

riachtanais speisialta oideachais ardmhinicíochta acu. Do scoláirí a bhfuil riachtanas 

speisialta oideachais ísealmhinicíochta diagnóisithe acu, leithdháileann CNOS 

uaireanta breise teagaisc acmhainne i gcomhréir le hImlitir 02/05. Níor ceadaíodh do 

scoileanna a n-uaireanta teagaisc acmhainne a chur lena n-uaireanta leithdháilte 

ginearálta chun poist lánaimseartha a chruthú. 

 

Ag leibhéal na hiar-bhunscoile, cuirtear córas cosúil de leithdháileadh ginearálta ar 

uaireanta teagaisc acmhainne i bhfeidhm trí na hImlitreacha foirne (Imlitreacha 

0010/2012, 0070/2014, 0003/2016). Faigheann scoileanna leithdháileadh ar uaireanta 

teagaisc do scoláirí a bhfuil tacaíocht foghlama de dhíth orthu bunaithe ar mhéid na 

scoile, ar líon na scoláirí a bhfuil Béarla mar theanga bhreise acu agus ar 
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leithdháileadh socraithe do scoláirí a bhfuil riachtanas speisialta oideachais 

ardmhinicíochta diagnóisithe acu. Scrúdaíonn CNOS iarratais ar scoláirí a bhfuil 

riachtanais speisialta oideachais ísealmhinicíochta acu, agus leithdháileann siad 

uaireanta breise teagaisc acmhainne i gcomhréir leis an Imlitir ábhartha. 

 

Tá an córas reatha de sholáthar do riachtanais speisialta oideachais ísealmhinicíochta 

bunaithe ar chur chuige diagnóiseach/leighis. Tá taighde ann, áfach, a aibhsíonn laigí 

éagsúla a bhaineann le cur chuige diagnóiseach i dtaca le leithdháileadh acmhainní. 

Áiríonn siad seo saincheisteanna i dtaca le hiontaofacht agus bailíocht na gcatagóirí 

míchumais (Desforges agus Lindsay, 2010), agus ró-aitheantas leanaí ó mhionlaigh 

agus grúpaí socheacnamaíocha áirithe (Florian et al., 2010). Aibhsíonn taighde eile 

an fhéidearthacht go mbeidh ionchais oideachasúla níos ísle ag tuismitheoirí agus 

múinteoirí do scoláirí a bhfuil lipéad curtha orthu laistigh de chatagóir míchumais (An 

Ghníomhaireacht Eorpach d’Fhorbairt Oideachas Riachtanas Speisialta, 2013). Níos 

mó agus níos mó, breathnaítear ar riachtanais speisialta oideachais mar a bheadh ar 

chontanam seachas mar chatagóirí ar leith iontu féin (Lewis agus Norwich, 2005).  

 

Sa bhliain 2012, d’iarr an Roinn ar CNOS comhairle polasaí a chur ar fáil maidir leis 

an gcaoi inar chóir tacú le scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i 

scoileanna. Mhol an páipéar polasaí sin, Supporting Students with Special Educational 

Needs in Schools (CNOS, 2013), mar seo a leanas:  

…ba chóir samhail nua a fhorbairt don leithdháileadh d’acmhainní 

teagaisc breise ar scoileanna príomhshrutha bunaithe ar riachtanas 

próifílithe gach scoile, gan gá le diagnóis ar mhíchumas (CNOS, 2013) 

Thug an chomhairle polasaí le tuiscint freisin go raibh an córas reatha de 

leithdháileadh acmhainní éagothromasach agus go mb’fhéidir gur dhearbhaigh sé an 

buntáiste sóisialta do roinnt leanaí agus gur threisigh sé an míbhuntáiste sóisialta do 

dhaoine eile. Dá bhrí sin, mhol CNOS go n-athrófaí an córas reatha.  

 

Bunaithe ar an gcomhairle seo, d’admhaigh an tAire go bhféadfaí feabhas a chur ar 

an gcóras do leithdháileadh acmhainní ar scoileanna chun tacú le scoláirí a bhfuil 

riachtanais speisialta oideachais acu agus d’iarr ar CNOS grúpa oibre a bhunú chun 

togra a fhorbairt a léireodh moltaí i gcomhairle polasaí CNOS. Chuir an grúpa oibre 

seo tuarascáil i láthair, Delivery for Students with Special Educational Needs (CNOS, 
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2014), a luaigh na cúiseanna seo a leanas le haghaidh samhail leithdháilte nua a 

thabhairt isteach. 

 Tá cuid shuntasach den tsamhail reatha bunaithe ar dhiagnóis de mhíchumas 

a bheith ar fáil. Ach níl rochtain ar ghairmeoirí atá ábalta an diagnóis seo a 

dhéanamh ar fáil go réidh do na scoláirí go léir. Tá sé d’acmhainn ag roinnt  

teaghlaigh íoc as measúnuithe príobháideacha agus, más incháilithe, is féidir 

leis na scoláirí seo acmhainní teagaisc breise a rochtain. Níor chóir go mbeadh 

an leithdháileadh ar acmhainní oideachais breise Stáit ag brath ar chumas na 

dtuismitheoirí íoc as measúnuithe gairmiúla nó as a ngaireacht do thacaí 

Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. 

 Tá fíor-chontúirt ann go bhfuil diagnóis mhíchumais á dhéanamh ar leanaí ar 

chúiseanna leithdháilte acmhainní seachas diagnóis dá leithéid a bheith de 

dhíth ar chúiseanna cliniciúla.  

 Tá speictream de chumas agus míchumas laistigh de gach catagóir de 

riachtanas speisialta oideachais. Leithdháileann an córas reatha an leibhéal 

céanna tacaíochta do scoláirí laistigh de chatagóirí áirithe de mhíchumas cé go 

bhféadfadh riachtanas níos mó a bheith ag scoláire amháin do thacaíocht ná 

duine eile leis an míchumas céanna. Ní treoir í an diagnóis ar mhíchumas, inti 

féin, ar leibhéal an riachtanais do thacaíocht bhreise teagaisc.  

 Leithdháiltear acmhainní breise faoi láthair ar scoileanna chun freastal ar 

scoláirí le míchumais ardmhinicíochta agus scoláirí le gnóthachtálacha ísle sa 

litearthacht / uimhearthacht ar bhonn rollaithe (iar-bhunscoil), nó líon na 

múinteoirí ranga (bunscoil), agus níl siad nasctha le leibhéil an riachtanais do 

thacaíocht dá leithéid i scoileanna.  

 Faon tsamhail reatha, ní raibh aon iarracht chórasach ann measúnú a 

dhéanamh ar thorthaí a bhaintear acu siúd ar a leithdháiltear acmhainní.  

 

I bhFeabhra 2015, d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna a bhí ann ag an am 

nach raibh sé ar intinn aici athrú a dhéanamh ar an mbealach inar leithdháileadh 

múinteoirí ar scoileanna do scoláirí a raibh riachtanais speisialta oideachais acu don 

scoilbhliain 2015/16. Agus an cinneadh seo á ghlacadh aici, bhí an tAire á treorú ag 

an gcomhairle ón ngrúpa oibre CNOS, a mhol go bhfágfaí dóthain ama do 

chomhairliúchán sula gcuirfí an tsamhail nua i bhfeidhm. Trí phróiseas 
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comhairliúcháin, bhí fáilte go forleathan roimh an tsamhail mholta nua ó thuismitheoirí, 

grúpaí míchumais, scoileanna agus na comhpháirtithe oideachais agus bhíothas ag 

súil go bhféadfaí an tsamhail leithdháilte nua a thabhairt isteach i Meán Fómhair 2015. 

Ní raibh dóthain ama ann, áfach, chun aghaidh a thabhairt ar na buarthaí ar fad a bhí 

tagtha chun cinn roimh thús na scoilbhliana 2015, mar sin bhunaigh an tAire triail 

phíolótach ar an tsamhail nua leithdháilte, a tharla le linn na scoilbhliana 2015/16. 

 

Sannadh freagracht as dearadh, cur i bhfeidhm agus athbhreithniú ar an triail 

phíolótach le grúpa stiúrtha (Aguisín 3) agus grúpa oibre (Aguisín 4) ar a raibh 

ionadaithe ó CNOS, an Foras Taighde ar Oideachas (ERC), an tSeirbhís Tacaíochta 

d’Oideachas Speisialta (STOS), an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais 

(SNSO), an Chigireacht agus Rannóg Oideachais Speisialta na Roinne. D’fhonn 

soláthar a dhéanamh don ionadaíocht ba leithne agus a b’fhéidir, d’fhéach an triail 

phíolótach seo le tástáil a dhéanamh ar an tsamhail i roinnt scoileanna de chineálacha 

agus méideanna éagsúla, agus le cur ar chumas le héifeacht phraiticiúil chur i 

bhfeidhm na samhlach nua i scoileanna píolótacha a thomhas.  

  



Leathanach | 6 

2: Gnéithe den tSamhail Leithdháilte Nua atá Molta 

 

Bunphrionsabail: 

Tá an hathruithe atá molta ar an leithdháileadh ar acmhainní teagaisc breise bunaithe 

ar na ceithre phrionsabal seo a leanas: 

 Cuirtear fáilte roimh scoláirí uile, beag beann ar riachtanas speisialta 

oideachais, ina scoileanna áitiúla agus cuirtear ar a gcumas rollú iontu. 

 Leithdháiltear tacaí teagaisc breise ar scoileanna i gcomhréir le próifíl 

oideachais na scoile, agus baineann na scoileanna úsáid astu chun tacú le 

hoideachas agus cuimsiú bríoch na scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta 

oideachais acu i scoileanna príomhshrutha.  

 Déantar scoileanna tacaí teagaisc breise a úsáid agus a bhainistiú go 

héifeachtach ag scoileanna chun tacú le scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta 

oideachais acu, ag teacht lena riachtanais foghlama mheasúnaithe.  

 Glacann scoil cur chuige scoile uile i dtaca le hoideachas scoláirí a bhfuil 

riachtanais speisialta oideachais acu, lena n-áirítear cláir a phleanáil agus cláir 

luath-idirghabhála agus coisc a chur i bhfeidhm.  

 

Tá difríochtaí suntasacha idir an tsamhail nua agus an tsamhail atá ann cheana. Faoin 

tsamhail nua, cuireann an Roinn na hacmhainní ar fáil go díreach chuig na scoileanna, 

agus cuireann ar chumas na scoileanna na hacmhainní sin a leithdháileadh go 

solúbtha ar na scoláirí de réir a riachtanas foghlama tosaíochta, gan gá le diagnóis, 

tuarascáil ghairmiúil nó lipéadú míchumais. Mar sin, samhlaítear go mbeidh na 

scoileanna go léir níos uileghabhálaí, agus go mbeidh sé d’acmhainn acu gach 

scoláire a rollú agus oideachas cuí a sholáthar dóibh, lena n-áirítear iad siúd a bhfuil 

riachtanais speisialta oideachais acu.  

 

Próifíli scoile 

Faoin tsamhail nua, faigheann gach scoil líon leithdháilte d’uaireanta teagaisc chun 

soláthar a dhéanamh do riachtanais a scoláirí go léir bunaithe ar phróifíl na scoile. 

Agus an phróifíl ríofa, is dócha go bhfágfar leithdháileadh scoile ar uaireanta teagaisc 

acmhainne gan athrú ar feadh tréimhse. Tá sé seo ceaptha le seasmhacht a chinntiú 

i socruithe foirne scoile. Gné thábhachtach den tsamhail nua leithdháilte atá molta is 

ea cumas na scoile chun na hacmhainní atá ar fáil a mheaitseáil le riachtanais na 
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scoláirí. Don tsamhail nua, déanfar acmhainní teagaisc breise a leithdháileadh ar 

scoileanna bunaithe ar: 

 Próifíl oideachais na scoile  

 Comhpháirt bunlíne  

 

Tá trí eilimint i bpróifíl oideachais na scoile:1 

 Líon na scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais chasta acu. 

 Líon na scoláirí ag feidhmiú ag an leibhéal STen 4 nó faoin bhun ar thrialacha 

caighdeánaithe ar an litearthacht agus uimhearthacht i mbunscoileanna, nó líon na 

scoláirí a fhaigheann scór faoi leibhéil na ngrád atá ag teacht leis an 16ú peircintíl 

sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic sa Teastas Sóisearach in iar-bhunscoileanna. 

 Comhthéacs sóisialta na scoile. 

  

                                                           
1 Bhí na próifílí bunaithe ar athdháileadh acmhainní, cuireadh 15% de na hacmhainní sin i bhfeidhm ar 

an mbunlíne, baineadh úsáid as thart ar 50% do riachtanais chasta (bunaithe ar na leithdháiltí 
ísealmhinicíochta a bhí ann) agus rinneadh an 35% eile a athdháileadh ar chóras le pointí ualaithe, in 
aghaidh an dalta incháilithe, mar seo a leanas: gnéas (0.5%); comhthéacs sóisialta (1.37%);  torthaí 
STen 3 sa litearthacht nó uimhearthacht (2.7%); torthaí STen 2 sa litearthacht nó uimhearthacht (5.5%); 
torthaí STen 1 sa litearthacht nó uimhearthacht (8.2%). 
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3: Na Scoileanna Píolótacha a Roghnú agus Tacú leo 

 

I ndiaidh próisis roghnúcháin agus cuiridh, ghlac 47 scoil príomhshrutha (Aguisín 6), 

ina raibh 28 bunscoil agus 19 iar-bhunscoil ó chodanna éagsúla den tír, páirt sa triail 

phíolótach. Roghnaíodh na scoileanna píolótacha trí shampla srathaithe a chum ERC 

lena chinntiú go raibh rannpháirtíocht ag scoileanna de chineálacha agus méideanna 

éagsúla.  

 

Tugadh leithdháileadh d’uaireanta teagaisc do riachtanais speisialta oideachais 

bunaithe ar chur i bhfeidhm na samhlach nua leithdháilte acmhainní a mhol CNOS le 

próifíl scoile aonair gach scoile. Ghlac na scoileanna páirt sa triail phíolótach ar bhonn 

deonach agus, d’fhormhór díobh, d’fhan a leithdháileadh ar uaireanta breise  teagaisc 

seasta nó méadaíodh é bunaithe ar chur i bhfeidhm na samhlach seo ar a scoil. Maidir 

le líon beag scoileanna, dá gcuirfí na critéir do phróifíl na scoile i bhfeidhm go righin, 

bheadh laghdú ar a leithdháileadh ar uaireanta teagaisc. Chun críocha na trialach 

deonaí seo, níor laghdaíodh a leithdháileadh do scoil ar bith. Chuir sé seo teorainn 

leis an méid ina bhféadfaí cur i bhfeidhm iomlán na samhlach a thástáil agus a mheas 

sa togra píolótach. Bhí srian ar an triail phíolótach freisin toisc gur ríomhadh an ghné 

sna próifílí scoileanna i dtaca le riachtanais chasta oideachais ón leithdháileadh 

d’uaireanta teagaisc acmhainne a bhí cheana féin ag gach scoil ó CNOS. Má chuirtear 

an tsamhail leithdháilte i bhfeidhm go hiomlán, beidh gá le sainmhíniú cruinn agus 

foinsí iontaofa sonraí don ghné seo den phróifíl. Rinneadh comhairliúcháin le 

comhpháirtithe oideachais agus comhlachtaí ionadaithe roimh an triail phíolótach 

agus lena linn chun míniú a thabhairt ar an bhfeidhmiú a bhí beartaithe, chun buarthaí 

a mhaolú, agus chun aiseolas a fháil.  

 

D’fhonn cuidiú leis na scoileanna píolótacha a n-uaireanta teagaisc acmhainne a 

leithdháileadh go cothrom agus go héifeachtach, d’eisigh an Roinn treoir do na 

scoileanna píolótacha ina foilseachán, Better Services, Better Outcomes for Children 

with Special Educational Needs (2015). Sa doiciméad sin, iarradh ar scoileanna 

machnamh a dhéanamh ar na cúig théama seo a leanas mar threoir dá rannpháirtíocht 

sa triail phíolótach: 
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1. Riachtanas oideachais a aithint, agus pleanáil d’idirbheartaíochtaí atá 

bunaithe ar fhianaise trí phróiseas SNSO um chontanam tacaíochta 

(Aguisín 5) 

2. Luath-idirghabháil agus cosc ar dheacrachtaí foghlama agus 

sóisialta/mothúcháin ag baint úsáide as cláir atá bunaithe ar fhianaise 

3. Teagasc agus foghlaim éifeachtach ag leibhéal scoile uile, seomra ranga 

agus an fhoghlaimeora aonair 

4. Torthaí pleanála agus monatóireachta do scoláirí a bhfuil riachtanais 

speisialta oideachais acu 

5. Caidreamh leanúnach bríoch idir an scoil, tuismitheoirí agus 

gníomhaireachtaí seachtracha. 

 

I rith na bliana, tugadh sraith chuimsitheach de thacaí agus treoir do na scoileanna 

píolótacha chun cur ar a gcumas an tsamhail a chur i bhfeidhm mar a bhí beartaithe 

ag an Roinn. Ag tús agus ag deireadh na trialach píolótaí, tugadh cuireadh do gach 

scoil ceistneoir a chomhlánú agus a chur isteach chun riachtanais forbartha gairmiúla 

a shainaithint, agus chun tomhas a dhéanamh ar rath agus dúshláin gach scoile sa 

ghabháil don triail phíolótach agus a téamaí. Baineadh úsáid as eolas ó na ceistneoirí 

seo sa dearadh ar chúig chruinniú tacaíochta a cuireadh ar fáil do gach scoil i rith na 

bliana. Tionóladh na cruinnithe seo i mBaile Átha Luain nó Baile Átha Cliath, agus 

fuair scoileanna tacaíocht ó bhaill foirne ó SNSO, STOS, Rannóg Oideachais 

Speisialta na Roinne, CNOS agus an Chigireacht. Soláthraíodh cuir i láthair agus 

ceardlanna do mhúinteoirí ar thopaicí lena n-áirítear idirdhealú, socrú spriocanna agus 

monatóireacht, comhairliúchán grúpa, luath-idirghabháil agus idirbheartaíochtaí 

bunaithe ar fhianaise. Chomh maith leis na cruinnithe tacaíochta lárnacha, chuir baill 

foirne ó SNSO agus STOS raon tacaí ar fáil ó na hacmhainní a bhí acu cheana féin 

chuig neart scoileanna píolótacha trí chuairteanna scoile ar iarratas.  
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4: An Próiseas Monatóireachta agus Athbhreithnithe: 

Modheolaíocht 

 

D’aontaigh an grúpa stiúrtha ar an bpróiseas do mhonatóireacht agus athbhreithniú ar 

an triail phíolótach. Tugadh an fhreagracht don Chigireacht as ceannas ar an 

monatóireacht agus athbhreithniú ar thionchair chur i bhfeidhm na samhlach 

leithdháilte acmhainní sna scoileanna píolótacha.  

Lorg an Chigireacht aighneachtaí, agus fuair iad, ó Rannóg Oideachais Speisialta na 

Roinne, STOS, SNSO agus CNOS i dtaca lena rannpháirtíocht sa triail phíolótach, 

agus go háirithe a nótaí tráchta maidir le rath agus dúshláin i bhfeidhmiú na samhlach 

leithdháilte. Comhtháthaítear na freagraí seo ar fud na tuarascála agus déantar iad a 

chorprú sna cinntí agus moltaí. Ag druidim le deireadh na scoilbhliana, tugadh 

cuireadh do na scoileanna píolótacha go léir leaganacha anaithnid dá gceistneoirí 

féinathmhachnamhacha comhlánaithe a chur chuig an ERC sa chaoi is go bhféadfaí 

tuairimí na scoileanna ar an tsamhail leithdháilte a bhailiú.  

Rinne an Chigireacht athbhreithniú mionsonraithe ar chur i bhfeidhm na samhlach i 

sampla de fiche scoil (aon bhunscoil déag agus naoi gcinn d’iar-bhunscoileanna) i 

mBealtaine na bliana 2016. Dearadh an tsamhail athbhreithnithe mar shraith de 

chuairteanna monatóireachta agus tacaíochta a chuidigh le cigirí obair go 

comhghairmiúil leis na scoileanna. Is cuid shuntasach den bhonn fianaise don 

tuarascáil seo na sonraí a bailíodh le linn na gcuairteanna. Chaith cigirí lá amháin i 

ngach ceann de na scoileanna rannpháirteacha, agus rinne siad eolas a thiomsú agus 

a chur isteach ar na príomhcheisteanna taighde seo a leanas. 

 

1. An gcuidíonn an tsamhail nua leithdháilte le scoileanna úsáid a bhaint 

as na hacmhainní teagaisc breise ar bhealach níos cothroime agus níos 

cóire do scoláirí a bhfuil tacaíocht bhreise de dhíth orthu? 

2. An bhfáiltíonn scoileanna roimh an tsolúbthacht a thugann an tsamhail 

nua leithdháilte acmhainní atá beartaithe dóibh chun na hacmhainní a 

fhaigheann siad a úsáid chun freastal ar riachtanais scoláirí a bhfuil 

riachtanais speisialta oideachais acu? 
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3. An bhfuil scoileanna ábalta na hacmhainní teagaisc breise a fhaigheann 

siad faoin tsamhail a úsáid chun dul i ngleic leis na cúig théama den 

triail phíolótach agus ar an gcaoi sin seirbhís oideachais níos fearr a 

sholáthar do scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu?   

 

Lorg cigirí cóip de cheistneoir féin-tuairiscithe gach scoile roimh an gcuairt scoile sa 

chaoi is go bhféadfaí tuairimí na scoile a phlé go mion le linn na cuairte. Ceapadh na 

cuairteanna monatóireachta chun tarraingt ar fhoinsí éagsúla le hathbhreithniú a 

dhéanamh ar fheidhmiú agus éifeachtacht na samhlach mar a thuairiscigh na 

scoileanna. Rinneadh iarracht freisin tuairimí na gcomhpháirtithe oideachais a léiriú 

agus cleachtas a shainaithint a chuir ar chumas na scoileanna feabhas a dhéanamh 

ar an soláthar do scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.  

Rinneadh na gníomhaíochtaí seo a leanas le linn na gcuairteanna: 

 Plé comhghairmiúil le príomhoidí, comhordaitheoirí RSO agus baill foirne 
ábhartha 

 Athbhreithniú comhoibríoch ar cháipéisí scoile ábhartha leis an bhfoireann 

 Cuairteanna ar thimpeallachtaí foghlama agus breathnóireacht ar theagasc 
agus ar fhoghlaim 

 Ceistneoir a úsáid chun tuairimí thuismitheoirí scoláirí a bhfuil RSO acu a 
bhailiú 

 Plé agus agallamh fócasghrúpa chun sampla a fháil de thuairimí scoláirí a bhfuil 
RSO acu.  
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5: An Próiseas Monatóireachta agus Athbhreithnithe: Torthaí 

 
Chomh maith le páirt a ghlacadh i bplé comhghairmiúil le príomhoidí agus múinteoirí i 

dtaca le téamaí na trialach píolótaí, rinne cigirí breathnóireacht, ar chuireadh ón scoil, 

ar chleachtas a tugadh isteach nó a forbraíodh mar thoradh ar an tsamhail nua 

leithdháilte. Sa chéad chuid eile den chaibidil seo déantar na torthaí ó na cuairteanna 

sin a  chur i láthair agus a phlé ag tagairt do na trí príomhcheist taighde a bhí mar 

threoir ag an monatóireacht agus athbhreithniú. Tá an tríú cuid den roinn beagán níos 

faide toisc go ndéantar na torthaí a chur i láthair agus a phlé i bhfianaise na gcúig 

théama a bhí ceaptha le rannpháirtíocht scoileanna leis an triail phíolótach a threorú. 

I gcás gach ceiste agus téama taighde, déantar na torthaí ó bhunscoileanna agus ó 

iar-bhunscoileanna a scrúdú scartha óna chéile agus ansin cuirtear le chéile iad in alt 

achoimre.  

 

Ar fud na tuarascála seo baintear úsáid as téarmaí ar leith mar thomhais 

chainníochtúla. Sa tábla thíos luaitear na téarmaí seo agus an raon céatadáin a 

ghabhann leo. 

Go léir, beagnach Níos mó ná 90% 
Formhór 75 – 90% 
Tromlach 50 -70 % 
Níos lú ná leath 25 – 49% 
Líon beag 16 – 24% 
Roinnt Suas le 15% 

 

5.1 Príomhcheist taighde 1  

An gcuidíonn an tsamhail nua leithdháilte le scoileanna úsáid a bhaint 

as na hacmhainní teagaisc breise ar bhealach níos cothroime agus níos 

cóire do scoláirí a bhfuil tacaíocht bhreise de dhíth orthu? 

 

Torthaí ó bhunscoileanna 

D’aontaigh na bunscoileanna go léir, beagnach, go dtugann an tsamhail nua 

leithdháilte acmhainní neamhspleáchas don scoil a cuid acmhainní breise a úsáid 

chun freastal ar riachtanais scoláirí ar bhealach tráthúil. Ag cur fáilte roimh an 

tsolúbthacht seo, léirigh príomhoide amháin an tuairim seo a leanas. 
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Is féidir le daltaí a léiríonn fadhbanna tacaíocht agus monatóireacht a 

rochtain anois, agus is cur chuige i bhfad níos cóire é seo ná daltaí a 

chur ar aghaidh do mheasúnú síceolaíochta. 

 

Léiríonn fianaise ó chuairteanna monatóireachta na Cigireachta go soiléir gur ghlac 

na bunscoileanna páirt go coinsiasach leis an gcur chuige seo chun riachtanais na 

scoláirí a chur in ord tosaíochta agus deileáil leo go cothrom. Baineadh úsáid as chur 

chuige SNSO um chontanam tacaíochta sna bunscoileanna go léir mar bhealach chun 

riachtanais foghlama a shainaithint go luath agus sa soláthar ar chur chuige céimnithe 

i dtaca le freastal ar na riachtanais sin. Cuireadh neart idirghabhálacha bunaithe ar an 

bhfianaise i bhfeidhm do riachtanais litearthachta, uimhearthachta agus sóisialta agus 

mothúcháin. Cuireadh tacaíocht teagasc i neart de na scoileanna seo ar fáil trí 

shamhlacha teagaisc éagsúla grúpa agus comhoibríocha chun freastal ar riachtanais 

líon níos mó de scoláirí agus d’fhonn cuimsiú a chur chun cinn.  

 

Torthaí ó iar-bhunscoileanna 

Thuairiscigh formhór na n-iar-bhunscoileanna gur úsáid siad an tsamhail leithdháilte 

chun “acmhainní a bhogadh chun freastal go tapa ar riachtanais na scoláirí de réir mar 

a thagann siad aníos.” Agus béim á leagan ar an tsolúbthacht seo, thug 

comhordaitheoir RSO amháin cur síos ar an gcaoi ina mbíonn an tsamhail nua 

leithdháilte dírithe ar riachtanais scoláirí murab ionann agus ar leithdháileadh 

uaireanta acmhainne ísealmhinicíochta do shiondróm nó lipéad: 

  

Mar thoradh ar rannpháirtíocht sa triail phíolótach ar an tsamhail 

leithdháilte nua tá cuir chuige glactha ag an scoil chun freastal ar 

riachtanais scoláirí, seachas tacú le scoláirí a bhfuil na leithdháiltí acu 

agus na huaireanta a úsáid sa chaoi is fearr agus is féidir. 

 

 

Tuairiscíonn tromlach na n-iar-bhunscoileanna, mar thoradh ar an tsamhail leithdháilte 

a úsáid, gur cuireadh feabhas ar a gcórais chun measúnú a dhéanamh ar riachtanais 

scoláirí agus gur chuir sé ar a gcumas raon d’idirghabhálacha agus tacaí a sholáthar 

trí chuir chuige i dtaca le tarraingt siar i ngrúpaí beaga agus teagasc foirne. Cé go 
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bhfuil sé deacair scoláirí a tharraingt siar go solúbtha mar thoradh ar an amchlárú 

righin i roinnt scoileanna, rinne múinteoir amháin an moladh seo a leanas: 

 

Is í an fhéidearthacht atá ann don todhchaí go gceadóidh an tsamhail 

amchlárú níos fearr, go háirithe i dtaca le leithdháileadh múinteora 

amháin atá cáilithe in gcroí-ábhair ar ghrúpaí scoláirí seachas socrú ad 

hoc ina ndéantar roinnt múinteoirí (nach bhfuil cáilithe, b’fhéidir, in RSO 

nó sa chroí-ábhar) a leithdháileadh ar thacaíocht foghlama. 

 

 

Achoimre ar na torthaí ar phríomhcheist 1 

Ar an iomlán, is léir gur mhothaigh na bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna go léir 

beagnach, gur thug an tsamhail nua leithdháilte cumas dóibh acmhainní teagaisc 

breise a sholáthar do scoláirí a raibh na riachtanais ba mhó acu. Rinne roinnt 

múinteoirí trácht go dearfach ar an gcaoi inar chuir an tsamhail ar chumas a scoileanna 

déileáil le riachtanais acadúla nó iompraíochta scoláirí ar leith go han-éifeachtúlach 

gan gá láithreach le measúnuithe gairmiúla. Thuairiscigh mionlach de scoileanna go 

raibh cuir chuige scoile uile a bhí forbartha acu ina gcúis le leithdháileadh níos 

cothroime agus níos cóire acmhainní do scoláirí agus méadú ar chuir chuige teagaisc 

foirne. Mheas neart scoileanna go raibh cur chuige SNSO um gcomhairliúchán grúpa 

chun riachtanas a shainaithint luachmhar mar chur chuige comhoibríoch fadhbréitigh 

chun riachtanais daltaí a shainaithint. Bhreathnaigh neart múinteoirí ar chur chuige 

chontanam na tacaíochta mar bhunús tábhachtach chun riachtanais foghlama a chur 

in ord tosaíochta agus chun acmhainní a leithdháileadh go cóir. Ar bhunús na fianaise 

a bhailigh an Chigireacht, ba chosúil go raibh rath ar leith ag an tsamhail leithdháilte i 

soláthar na luath-idirghabhála agus sa chur i bhfeidhm d’idirghabhálacha gearra 

spriocaimsithe chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna tosaíochta. 
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5.2 Príomhcheist taighde 2 

An bhfáiltíonn scoileanna roimh an tsolúbthacht a thugann an tsamhail 

nua leithdháilte acmhainní atá beartaithe dóibh chun na hacmhainní a 

fhaigheann siad a úsáid a úsáid chun freastal ar riachtanais scoláirí a 

bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu? 

 

Torthaí ó bhunscoileanna 

Chuir na bunscoileanna go léir, beagnach, fáilte roimh an tsolúbthacht a thug an 

tsamhail dóibh chun soláthar a dhéanamh do staideanna a raibh dúshlán ar leith leo 

ar bhealach tráthúil agus iomchuí. Cuireadh roinnt samplaí d’idirghabhálacha den 

chineál sin ar fáil do chigirí, agus ba léir go raibh na múinteoirí sna cásanna seo ábalta 

teacht ar thacaí, idirghabhálacha cuí a chur i bhfeidhm agus déine na n-

idirghabhálacha a chéimniú siar de réir mar a tháinig feabhas ar an staid. Cuireadh 

fáilte roimh sholúbthacht na samhlach leithdháilte acmhainní go háirithe i roinnt de na 

bunscoileanna níos lú toisc go gceadaíonn sí róil pháirtaimseartha tacaíochta 

foghlama agus acmhainne teagaisc a thabhairt le chéile ina bpoist lánaimseartha, 

agus ar an gcaoi sin cuidíonn sí le comhordú foirne agus le leanúnachas an tsoláthair.  

 

Torthaí ó iar-bhunscoileanna 

Mheas formhór na n-iar-bhunscoileanna gur rud an-dearfach é an tsolúbthacht chun 

a n-uaireanta teagaisc acmhainne a leithdháileadh. D’admhaigh formhór na múinteoirí 

go raibh feabhas tagtha, tríd an triail phíolótach, ar a gcuir chuige scoile uile agus go 

raibh scoláirí á spriocaimsiú níos éifeachtachtaí acu. Bhí fáilte leathan ann freisin 

roimh na tionscnaimh nua a tugadh isteach mar chuid den triail phíolótach. Mar sin 

féin, mhol múinteoirí i scoil amháin, i bhfianaise nádúr solúbtha na leithdháiltí, go raibh 

gá le tuilleadh treoirlínte i scríbhinn ón Roinn i dtaca leis an gcaoi inar chóir dóibh a n-

uaireanta teagaisc a úsáid.  

 

I scoil eile, thuairiscigh baill den fhoireann RSO go raibh rannpháirtíocht sa triail 

phíolótach ina chúis le plé láidir faoi struchtúir inmheánacha na scoile do 

leithdháileadh acmhainní. I roinnt scoileanna, bhí tacaí teoranta ag ró-spleáchas ar 

scoláirí le díolúintí ón nGaeilge a tharraingt siar nuair a bhí an t-ábhar sin amchláraithe, 

seachas tacaí a leathnú do líon níos mó scoláirí trí chuir chuige teagaisc foirne. 

Smaoinigh roinnt de na múinteoirí conas a gheofaí díolúintí ón nGaeilge dá scoláirí 

nua gan lipéadú nó tuarascálacha síceolaíochta i mblianta amach anseo. Cé go 
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léiríonn cuid de na saincheisteanna seo míthuiscint faoi chur chuige na samhlach, atá 

bunaithe ar riachtanais, bheadh sé feiliúnach don Roinn machnamh a dhéanamh ar 

an tsamhail nua leithdháilte in aon leasú ar na socruithe do dhíolúintí ón nGaeilge.  

 

Achoimre ar na torthaí ar phríomhcheist 2 

Ar an iomlán, chuir scoileanna fáilte roimh sholúbthacht an leithdháilte a bhaineann 

leis an tsamhail nua. Is léir go bhfuil sé de chumas ag an tsolúbthacht seo freastal ar 

riachtanais phráinneacha go han-éifeachtach agus freisin cuidiú le scoileanna 

idirghabhálacha éagsúla a thabhairt isteach atá dírithe ar riachtanais scoláirí. Mar sin 

féin, ba chóir tuilleadh comhairle a chur ar fáil trí na seirbhísí tacaíochta do mhionlach 

na scoileanna atá ag lorg tuilleadh soiléire agus treorach i dtaca le cur i bhfeidhm na 

solúbthachta seo. 

5.3 Príomhcheist taighde 3 

An bhfuil scoileanna ábalta na hacmhainní teagaisc breise a fhaigheann 

siad faoin tsamhail a úsáid chun dul i ngleic leis na cúig théama den 

triail phíolótach agus ar an gcaoi sin seirbhís oideachais níos fearr a 

sholáthar do scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu?   

 

Téama a hAon:  
Riachtanas oideachais a aithint, agus pleanáil d’idirbheartaíochtaí atá 
bunaithe ar fhianaise tríd an bpróiseas um chontanam tacaíochta 

 
Torthaí ó bhunscoileanna 

Bhí na bunscoileanna go léir ar a tugadh cuairt, beagnach, báúil leis an tsamhail 

phíolótach. Léiríodh é seo go soiléir ina rannpháirtíocht a tuairiscíodh le téama a haon 

agus dearbhaíodh é seo le breathnuithe na gcigirí freisin. Luaigh na bunscoileanna go 

léir a mbuíochas as na tacaí a fuair siad ar na laethanta oiliúna chun cuidiú le 

sainaithint ar riachtanais oideachais agus contanam tacaíochta SNSO. Sna 

bunscoileanna go léir, beagnach, ba léir gur tháinig forbairt shuntasach ar fheasacht 

na scoileanna faoin gcur chuige chontanam na tacaíochta, mar thoradh ar a 

rannpháirtíocht sa triail phíolótach ar an tsamhail. Thuairiscigh scoileanna gur chuidigh 

an fheasacht seo leo feabhas a chur ar a sainaithint ar luath-dheacrachtaí foghlama 

scoláirí. Cé gur thuairiscigh múinteoirí i mionlach na scoileanna go raibh úsáid 

chórasach ann de chur chuige chontanam na tacaíochta roimh an triail phíolótach, 

thuairiscigh formhór na scoileanna tuilleadh forbartha ar a úsáid mar thoradh ar a 

rannpháirtíocht sa triail phíolótach. Chuir formhór scoileanna fianaise ar fáil 
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d’fheasacht mhéadaithe agus úsáid níos forleithne a bhaint as raon de mheasúnuithe 

diagnóiseacha agus scagtha chun deacrachtaí foghlama a shainaithint agus chun 

treoir a thabhairt don phróiseas um shocrú spriocanna do phleananna tacaíochta 

scoláirí. Thuairiscigh na scoileanna go léir, beagnach, go raibh feabhsuithe ina 

bpleanáil do scoláirí, comhoibriú níos fearr idir múinteoirí ranga agus múinteoirí 

tacaíochta agus rianú níos éifeachtaí ar dhul chun cinn scoláirí.  

Thuairiscigh scoileanna gur baineadh úsáid i bhfad níos fearr as tacaí teagaisc 

inranga, ábhair chuí léitheoireachta agus cur i bhfeidhm ar chláir amhail Friends for 

Life, Slánú Mata, SNIP, Toe by Toe agus cláir um scileanna sóisialta. Níor thuairiscigh 

na bunscoileanna go léir rannpháirtíocht dhearfach le téama a haon. Sna cásanna 

seo, bhain gearáin de ghnáth leis an scéal nach bhfuair na scoileanna baill foirne 

bhreise trí ríomh na Roinne ar a bpróifílí scoile. Thuairiscigh na scoileanna seo gur 

bheag an t-athrú a bhí ar an mbealach ar an gcaoi ina rinne siad pleanáil agus 

comhordú ar a n-acmhainní teagaisc a bhí ar fáil.  

 

Torthaí ó iar-bhunscoileanna 

Taifeadadh freagraí dearfacha ar an triail phíolótach i bhformhór na n-iar-

bhunscoileanna ar a tugadh cuairt. Bhí leibhéal ard sástachta leis an bhforbairt 

ghairmiúil a cuireadh ar fáil le linn na gcruinnithe tacaíochta don triail phíolótach. 

Thuairiscigh na hiar-bhunscoileanna go léir, beagnach, go raibh siad ábalta feabhas 

a chur ar a gcórais mheasúnaithe le linn na trialach píolótaí. Chuir sé seo ar a gcumas 

riachtanais foghlama scoláirí a shainaithint agus dul chun cinn a rianú. Chonaic cigirí 

fianaise gur baineadh úsáid as na comhaid i dtaca le contanam na tacaíochta sna 

hiar-bhunscoileanna go léir, beagnach, chun spriocanna agus cláir a leagan amach 

do scoláirí a raibh tacaí breise de dhíth orthu. Thuairiscigh formhór na scoileanna gur 

cuireadh ar a gcumas idirghabhálacha gearrthéarma spriocdhírithe a sholáthar do 

scoláirí.  

 

Rinne scoileanna meastóireacht ar éifeachtacht roinnt de na hidirghabhálacha seo trí 

phróisis mheasúnaithe ar leith. Rinneadh roinnt cuir chuige bunaithe ar fhianaise, lena 

n-áirítear Friends for Life, a chur i bhfeidhm go rathúil i dtromlach na scoileanna 

píolótacha. Chuir scoil amháin fáilte roimh an tsaoirse a thug an tsamhail nua 

“féachaint níos faide amach ná na scoláirí sin le tuarascálacha gairmiúla” chun scoláirí 

a shainaithint a tháinig ó bhunscoileanna gan aon imní doiciméadaithe ina leith roimhe 
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sin, agus tacú leo. Sna cásanna inar luaigh iar-bhunscoileanna deacrachtaí leis an 

tsamhail leithdháilte, de ghnáth bhain siad leis an am a caitheadh ar chomhordú an 

tsoláthair agus an t-am a bhí de dhíth do shocrú spriocanna.  

 

Achoimre ar na torthaí ar théama a haon 

Ar an iomlán, tá fianaise ann go raibh formhór na mbunscoileanna agus na n-iar-

bhunscoileanna ábalta gabháil go bríoch le téama a haon den triail phíolótach agus 

go raibh feabhas tagtha ar cháilíocht an tsoláthair do scoláirí dá bharr. Glacadh go 

huilíoch, beagnach, le cur chuige chontanam na tacaíochta chun riachtanais bhreise 

foghlama a shainaithint agus chun cuir chuige bunaithe ar fhianaise a chur in iúl chun 

déileáil leis na riachtanais seo.  

Luaigh príomhoide amháin an tuairim seo a leanas: 

 

Tá buntáiste níos mó leis an gcontanam tacaíochta; cuidíonn sé le 

soiléire níos mó. Trí luath-idirghabháil tá torthaí dearfacha (acadúil agus 

sóisialta) á fheiceáil againn laistigh de shuíomh príomhshrutha.  

 

 

Bhí roinnt amhras faoin méid ama a bhí de dhíth don phróiseas um shocrú spriocanna 

agus monatóireacht, agus luaigh roinnt iar-bhunscoileanna dúil láidir go gceapfaí 

comhordaitheoir RSO. Sa dá earnáil scoile, bhí roinnt imní faoin bhféidearthacht go 

leanfaí de na feabhsuithe seo dá mba rud é go mbeadh aon laghduithe foirne ann 

amach anseo mar thoradh ar an tsamhail leithdháilte.  

 

Téama a Dó:  
Luath-idirghabháil agus cosc ar dheacrachtaí foghlama agus sóisialta 
/mothúcháin ag baint úsáide as cláir atá bunaithe ar fhianaise 

 

Torthaí ó bhunscoileanna 

Thuairiscigh na bunscoileanna go léir, beagnach, go raibh raon d’idirghabhálacha 

bunaithe ar an bhfianaise tugtha isteach acu mar thoradh ar rannpháirtíocht sa triail 

phíolótach. Baineadh úsáid as formhór na n-idirghabhálacha sin i ranganna 

sóisearacha agus bhí siad ceaptha le deacrachtaí foghlama, sóisialta agus 

mothúcháin a chosc, nó déileáil leo. D’áirigh siad Friends for Life; Fun Friends; Ready, 

Set Go; Slánú Léitheoireachta; Literacy Lift Off; Slánú Mata; SNIP, cláir urlabhra agus 
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teanga agus cláir aireachais agus shóisialta. Bhreathnaigh cigirí úsáid éifeachtach 

roinnt de na hidirghabhálacha seo le linn na gcuairteanna scoile. Rinne cigire amháin 

tráchtaireacht mar seo a leanas: 

  

Sa cheacht luath-idirghabhála ag an múinteoir tacaíochta, díríodh go 

hiomlán ar na príomhscileanna a fhorbairt atá riachtanach don 

léitheoireacht. Rinneadh é seo go han-éifeachtach. 

 

B’fhéidir go raibh cuid de na scoileanna píolótacha ag baint úsáide as na cláir agus 

idirghabhálacha seo roimh an triail phíolótach mar chuid dá rannpháirtíocht i gclár na 

Roinne chun míbhuntáiste oideachais a mhaolú, Comhionannas Deiseanna a 

Sholáthar i Scoileanna (DEIS). Mar sin féin, thug na scoileanna píolótacha go léir, 

beagnach, le fios go raibh méadú tagtha ar a gcur i bhfeidhm ar idirghabhálacha 

bunaithe ar fhianaise i rith na bliana den triail phíolótach. Thuairiscigh roinnt 

scoileanna cur chuidigh a rannpháirtíocht sa triail phíolótach le hidirghabhálacha 

sínithe feabhsaithe do líon beag de scoláirí ardfheidhmiúla le huathachas. I measc na 

bhfeabhsuithe seo bhí: idirdhealú níos fearr ag múinteoirí ranga agus gníomhaíochtaí 

dúshlánacha a chur ar fáil amhail scannánaíocht, obair thionscadail agus obair bhreise 

sa Ghaeilge. In aon chás amháin, áit nár leithdháileadh aon uaireanta teagaisc breise 

ar an scoil, thug an príomhoide le fios go raibh a straitéisí luath-idirghabhála go léir 

ann roimh an triail phíolótach agus nár chuir an tsamhail feabhas ar an gcleachtas ar 

chor ar bith.  

 

Torthaí ó iar-bhunscoileanna 

Thuairiscigh formhór na n-iar-bhunscoileanna go raibh méadú ar an úsáid a baineadh 

as luath-idirghabhálacha agus tionscnaimh bunaithe ar fhianaise chun feabhas a chur 

ar an soláthar do scoláirí. Cuireadh cuid de na hidirghabhálacha seo i bhfeidhm trí 

chuir chuige teagaisc foirne, agus cuireadh cinn eile do scoláirí le díolúintí ón nGaeilge 

ar fáil trí chuir chuige tarraingthe siar.  

Chuir breis agus leath de na hiar-bhunscoileanna tacaí feabhsaithe i bhfeidhm dá 

scoláirí sa chéad bhliain trí ghrúpaí breise agus tacaíocht bhreise a sholáthar do 

scoláirí chun feabhas a chur ar a scileanna eagraíochta agus sóisialta. Rinne 

príomhoide an tráchtaireacht seo a leanas: 
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Do scoláirí na céad bhliana, tá grúpaí breise againn do scoláirí a 

d’fhéadfadh sleamhnú tríd chuig an dara bliain roimhe seo. Tugaimid 

méid ollmhór tacaíochta dóibh nach bhféadfaimis a bheith againn roimhe 

seo!  

 

 

Thug neart de na hiar-bhunscoileanna le fios go raibh roinnt de na hidirghabhálacha 

bunaithe ar fhianaise curtha i bhfeidhm acu amhail Rapid Plus, Clár Cumarsáide 

Urlabhra agus Teanga, SNIP, Friends for Life agus cláir eile do scileanna déileála.  

 

Thug roinnt scoileanna creidiúint d’úsáid na gclár seo as feabhsuithe i bhféinmhuinín, 

scileanna déileála agus tinreamh scoláirí áirithe. Nasc scoil amháin feabhsuithe sna 

torthaí do scoláirí an Lucht Siúil le cur i bhfeidhm rathúil ar idirghabhálacha bunaithe 

ar fhianaise. I scoil eile, inar cheangail múinteoirí deacrachtaí i gcur i bhfeidhm na 

trialach píolótaí samhlach le heaspa tacaíochta ó bhainistíocht na scoile do 

leithdháileadh solúbtha ar acmhainní teagaisc, nótáil an chigire cur i bhfeidhm maith 

ar straitéisí luath-idirghabhála faoi stiúir foirne tiomanta um oideachas speisialta.  

 

Achoimre ar na torthaí ar théama a dó 

Ar an iomlán, rinne formhór na mbunscoileanna agus na n-iar-bhunscoileanna 

iarrachtaí an-mhaithe trí ghabháil le téamaí na trialach píolótaí chun méadú a 

dhéanamh ar sholáthar agus éifeachtacht na gcur chuige luath-idirghabhála do 

scoláirí. Chuimsigh na hidirghabhálacha seo raon leathan de riachtanais shóisialta, 

mothúcháin, leasa agus acadúla. Rinne neart scoileanna sa dá earnáil tabhairt isteach 

agus cur i bhfeidhm rathúil ar roinnt de na hidirghabhálacha bunaithe ar a bhfianaise 

a bhfuair siad comhairle ina leith ag na cruinnithe braisle le linn na trialach píolótaí.  

Chuir solúbthacht na samhlach acmhainne ar chumas scoileanna bheith ag dréim le 

deacrachtaí ag teacht chun cinn, agus iad a shainaithint, do ghrúpaí scoláirí ar 

bhealach iomlánaíoch, agus tacaí a sholáthar ar bhealach uileghabhálach. Toisc go 

bhfuil níos mó neamspleáchais ag scoileanna chun a n-uaireanta teagaisc a 

leithdháileadh, dúirt príomhoide amháin gur bhain féidearthacht an chórais nua leis an 

idirghabháil ag tarlú go tapa, agus “gur féidir leat breith orthu nuair atá sé de dhíth 

orthu.” I roinnt iar-bhunscoileanna, tá castacht amchlár na scoile luaite mar dhúshlán 
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don tsolúbthacht is fearr sa tacú le scoláirí, go háirithe iad siúd gan díolúintí ón 

nGaeilge.  

 

Téama a Trí:  
Teagasc agus foghlaim éifeachtach ag leibhéal scoile uile, seomra ranga agus 
an fhoghlaimeora aonair 

 

Torthaí ó bhunscoileanna 

Thug na bunscoileanna go léir, beagnach, sonraí faoin gcaoi inar chuir rannpháirtíocht 

sa triail phíolótach feabhas ar theagasc agus foghlaim sa scoil. Sa chás inar thug 

scoileanna cur síos ar fheabhsuithe, de ghnáth bhain siad seo le comhoibriú níos fearr 

i measc na múinteoirí, cuir chuige scoile uile fheabhsaithe, idirdhealú níos fearr ag 

múinteoirí ranga agus breis cuir chuige teagaisc foirne agus teagaisc stáisiúin. Dúirt 

múinteoir amháin: 

 

Chuir an triail phíolótach seo múinteoirí ar an eolas nach mór don 

mhúinteoir ranga idirdhealú agus nach é jab na múinteoirí oideachais 

speisialta amháin é. Tá múinteoirí ranga páirteach níos comhoibrí dá 

bharr. 

 

 

Bhí na múinteoirí go léir, beagnach, an-dearfach faoin tsolúbthacht a thug an tsamhail 

chun idirghabhálacha gearrthéarma do riachtanais litearthachta, uimhearthachta, 

teanga agus shóisialta agus iompraíochta a cheadú. Bhí neart scoláirí an-dearfach 

faoin gcúnamh a fuair siad, agus luaigh neart díobh go mb’fhearr dóibh obair i ngrúpaí. 

Rinne grúpa amháin de scoláirí tagairt do na leibhéil ardaithe de thacaí ar fáil dóibh i 

mbliana: “Tá an fhoghlaim píosa níos fearr i mbliana. Tá níos mó cúnaimh ann i 

mbliana ná mar a bhí anuraidh.” Mar sin féin, mhaígh múinteoirí in dhá scoil nár tharla 

feabhsuithe ar bith san oideolaíocht mar thoradh ar a rannpháirtíocht sa triail 

phíolótach toisc nár leithdháileadh aon acmhainní breise orthu. Bhreathnaigh cigirí 

ceachtanna i raon de shuíomhanna seomra ranga agus tarraingthe siar, agus ar an 

iomlán measadh go raibh cáilíocht an teagaisc agus na foghlama éifeachtach ag 

freastal ar riachtanais an spriocghrúpa. Agus iad ag cur síos ar an gcleachtas 

éifeachtach a breathnaíodh, rinne cigirí tráchtaireacht fhabhrach ar cháilíocht na n-

idirghníomhaíochtaí idir múinteoirí agus scoláirí, idirghabhálacha dírithe, cuir chuige 
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idirdhealaithe, pleanáil úsáideach agus measúnú agus taifeadadh ar dhul chun cinn 

scoláirí. Rinne cigirí tráchtaireacht dhearfach freisin faoi athmhachnamh na múinteoirí 

agus cuir chuige scoile uile i roinnt scoileanna. 

 

Is cosúil go bhfuil comhthuiscint mhaith ag na múinteoirí go léir ar a róil 

agus ar an scéal go n-oibríonn siad mar chuid d’fhoireann chomhtháite 

sa chaoi is go mbeidh rath ar an idirghabháil. 

 

Torthaí ó iar-bhunscoileanna 

Thuairiscigh formhór na n-iar-bhunscoileanna méadú ar úsáid a baineadh as  

tionscnaimh scoile uile, cuir chuige teagaisc i ngrúpaí beaga, teagaisc foirne agus 

teagasc cumais mheasctha i measc na bhfeabhsuithe a d’fhéadfaí a lua le 

rannpháirtíocht sa triail phíolótach. Rinne múinteoirí tagairt freisin d’idirdhealú 

feabhsaithe ar cheachtanna, measúnú níos úsáidí agus rannpháirtíocht níos fearr ag 

scoláirí i dtromlach na suíomhanna príomhshrutha. Rinne príomhoide amháin an 

tráchtaireacht seo a leanas: 

 

Tríd an triail phíolótach d’fhéadfaimis tacú le níos mó scoláirí le rochtain 

níos mó ar theagasc dá riachtanais. Spreagamar teagasc foirne le grúpa 

de dheichniúr scoláirí agus tá aiseolas dearfach faighte ó na scoláirí, 

tuismitheoirí agus múinteoirí. 

 

 

Thug scoláirí cur síos ar fheabhsuithe ina bhfoghlaim féin i rith na bliana mar seo a 

leanas. 

Suíonn múinteoirí síos leat agus cuidíonn siad leat é a oibriú amach ….. 

Tá níos mó ama acu rudaí a mhíniú níos fearr. Tuigim níos fearr. Ní féidir 

leat leanúint de chur isteach ar rang le tríocha duine. Anois tá duine éigin 

ann chun cuidiú agus míniú a thabhairt sa chaoi is nach n-éiríonn tú níos 

measa agus níos measa! 

 

Chuir scoláirí na cúigiú bliana i scoil eile na tacaí “a bhí feabhsaithe go mór” a fuair 

siad i rith na bliana den triail phíolótach i gcomparáid lena soláthar roimhe, inar 

“ligeadh dóibh a n-obair bhaile a dhéanamh.” 
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Ina nótaí tráchta, labhair cigirí go dearfach faoi chuimsiú scoláirí, idirdhealú 

éifeachtach, idirghníomhaíochtaí ómósacha agus cáilíocht na gcuir chuige i bhformhór 

na gceachtanna a breathnaíodh. I líon beag de cheachtanna, d’aithin na cigirí 

deiseanna chun úsáid níos mó a bhaint as modheolaíochtaí gníomhacha teagaisc 

agus an gá le soláthar a dhéanamh do theagasc cumais mheasctha. I mionlach d’iar-

bhunscoileanna bhí deacrachtaí leis na tacaí a leithdháileadh go solúbtha mar thoradh 

ar righneas na n-amchlár scoile, a dréachtaíodh roimh chur i bhfeidhm na trialach 

píolótaí ar an tsamhail. Measann cuid de na scoileanna sin go réiteofar na deacrachtaí 

sin i mblianta amach anseo trí chinnteacht na foirne a thugann an triail phíolótach den 

tsamhail. Dúirt príomhoide amháin: 

 

Sa todhchaí, ceann de na príomhbhuntáistí a bheidh ann ná amchlárú 

níos éifeachtaí ar theagasc RSO toisc go mbeidh a fhios ag an scoil go 

maith roimh ré cad é an leithdháileadh a bheidh ann. Laghdófar an 

fhoireann teagaisc, rud a chiallaíonn go mbeidh croíghrúpa níos daingne 

le níos mó saineolais ábalta pleanáil, monatóireacht agus athbhreithniú 

níos éifeachtaí a dhéanamh ar dhul chun cinn.  

 

Achoimre ar na torthaí ar théama a trí 

Ar an iomlán, labhair múinteoirí i bhformhór na mbunscoileanna agus na n-iar-

bhunscoileanna ar a tugadh cuairt le linn na trialach píolótaí go dearfach faoi thionchar 

na samhlach leithdháilte ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim ina scoileanna. Is léir 

go ndéanann an tsamhail soláthar don chur i bhfeidhm solúbtha ar thacaí do scoláirí 

trí mhodhanna teagaisc tarraingthe siar, inranga agus comhoibríocha. Nótáil cigirí go 

raibh neart de na hidirghabhálacha seo an-éifeachtach, go háirithe sa chás ina bhfuil 

siad bunaithe ar eolas measúnaithe agus monatóireacht déanta orthu ag tagairt dó 

sin. Tuairiscítear gur ghabh roinnt múinteoirí d’athmhachnamh luachmhar ag leibhéal 

na scoile uile chun tacaí do scoláirí a chomhordú agus chun freagrachtaí teagaisc a 

shoiléiriú. Cé go bhfuil dúshláin sainaitheanta san amchlárú ar idirghabhálacha ag 

leibhéal na hiar-bhunscoile, mhol roinnt scoileanna go gcruthófaí lárfhoireann RSO 

agus go dtabharfaí tosaíocht do RSO ar amchlár na scoile mar réiteach. Thar an dá 

earnáil, tá freagracht chéad-líne an mhúinteora ranga/ábhair as na scoláirí go léir 
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sainaitheanta mar phríomhghné an chuimsithe agus na tacaíochta do scoláirí a bhfuil 

RSO acu.  

 

Téama a Ceathair:  
Torthaí pleanála agus monatóireachta do scoláirí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu 

 

Torthaí ó bhunscoileanna 

Dúirt na bunscoileanna go léir go raibh feabhsuithe déanta acu ar a gcórais do 

phleanáil agus monatóireacht ar na torthaí do scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta 

oideachais acu. Dúirt múinteoirí go raibh dul chun cinn scoláirí á rianú níos éifeachtaí, 

agus go raibh riachtanais á sainaithint níos córasaí. Cé go raibh roinnt scoileanna ag 

baint úsáide as na comhaid SNSO do thacaíocht scoláirí sula raibh baint acu leis an 

triail phíolótach, bhí neart scoileanna ann a thug isteach na comhaid tacaíochta 

scoláirí isteach den chéad uair nó a mhéadaigh ar a n-úsáid i rith na bliana. Tá fianaise 

ann go bhfuil neart scoileanna ag baint úsáide anois as eolas measúnaithe mar 

bhunús le cinntí pleanála, chun meastóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht 

idirghabhálacha ar leith agus chun dul chun cinn a thomhas i dtaca le spriocanna a 

shocraítear do scoláirí. I bhformhór na gcásanna, rinne cigirí tráchtaireacht dhearfach 

ar cháilíocht na gcáipéisí pleanála agus monatóireachta a cuireadh i láthair le linn na 

gcuairteanna scoile. D’admhaigh formhór na scoileanna cáilíocht na forbartha 

gairmiúla a thug SNSO agus STOS dóibh i dtaca le socrú spriocanna. Bhí múinteoirí 

in dhá cheann de na scoileanna píolótacha míshásta leis an am a bhí de dhíth chun 

spriocanna do scoláirí a shocrú, a athbhreithniú agus a chur in iúl. Bhain sé seo go 

príomha leis an deacracht le múinteoirí príomhshrutha a scaoileadh do chruinnithe 

athbhreithnithe i scoileanna an-bheaga i rith an lae scoile. Cé gur tasc breise do 

mhúinteoirí a bhí sna cáipéisí pleanála agus athbhreithnithe éifeachtacha a bhain le 

cur chuige chontanam na tacaíochta, admhaíodh go forleathan go raibh tairbhe leis, 

go háirithe nuair a chuir sé deireadh leis an ngá le hiarratais le CNOS ar uaireanta 

teagaisc ísealmhinicíochta. 

 

Torthaí ó iar-bhunscoileanna 

Baineadh úsáid as na comhaid tacaíochta scoláirí SNSO a bheag nó a mhór sna hiar-

bhunscoileanna go léir. Thuairiscigh formhór na múinteoirí gur chothaigh an córas 

feasacht níos mó ar riachtanais scoláirí i measc na foirne, agus go raibh an soláthar 
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anois níos spriocdhírithe agus go raibh rianú agus monatóireacht níos éifeachtaí air. 

Thuairiscigh múinteoirí i scoil amháin é seo a leanas. 

 

Tá cruinnithe seachtainiúla ag an scoil ina ndéantar scoláirí a bhfuil 

tacaíocht de dhíth orthu a mharcáil. Déantar tástáil orthu, agus atástáil 

ag eatraimh. Tá an dul chun cinn nótáilte againn ó thángamar isteach sa 

triail phíolótach!  

 

 

Mheas mionlach de na scoileanna go raibh próiseas an chontanaim chun spriocanna 

a shocrú agus a athbhreithniú réasúnta am-íditheach, agus bhí amhras ar scoil amháin 

faoin gcomhad tacaíochta scoláirí a úsáid do scoláire a raibh acmhainn 

ísealmhinicíochta leithdháilte ina leith roimhe sin. Rinne cigirí tráchtaireacht dhearfach 

ar cháilíocht na spriocanna i bhformhór na gcomhad tacaíochta a scrúdaigh siad, ach 

nótáil siad in dhá scoil nár socraíodh spriocanna sainiúla do roinnt scoláirí a bhí ag fáil 

tacaíochta.  

 

Achoimre ar na torthaí ar théama a ceathair 

Ar an iomlán, ghabh scoileanna sa dá earnáil go héifeachtach le cur chuige 

chontanam na tacaíochta a cuireadh chun cinn le linn na trialach píolótaí. Luaigh thart 

ar leath de na scoileanna pleanáil fheabhsaithe do RSO mar rath a bhain leis an 

tsamhail leithdháilte. Thug scoil amháin cur síos ar an gcaoi inar bhog a phleanáil do 

scoláirí aonair ó bheith “ad hoc” go “spriocdhírithe”. Nuair a tugadh cur síos ar 

spriocanna do scoláirí le teanga shainiúil agus intomhaiste, chuidigh sé seo le rianú 

agus monatóireacht níos éifeachtaí ar dhul chun cinn na scoláirí agus scaipeadh an 

eolais ar na tuismitheoirí agus na múinteoirí eile. Cé gur tugadh forbairt ghairmiúil i 

dtaca le socrú spriocanna do na scoileanna píolótacha go léir, tá an próiseas seo 

sainaitheanta mar riachtanas leanúnach ag líon beag scoileanna. 
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Téama a Cúig:  
Caidreamh leanúnach bríoch idir an scoil, tuismitheoirí agus 
gníomhaireachtaí seachtracha 

 

Torthaí ó bhunscoileanna 

D’admhaigh na bunscoileanna go léir, beagnach, mar thoradh ar a rannpháirtíocht sa 

triail phíolótach, go raibh feasacht i bhfad níos mó acu faoi raon na dtacaí atá ar fáil 

do scoileanna trí theagmháil le gníomhaireachtaí amhail SNSO agus STOS. Rinne 

roinnt scoileanna athbhreithniú ar a bpleananna scoile uile chun prótacail a áireamh 

le caidreamh a dhéanamh le gníomhaireachtaí seachtracha. Rinne formhór na 

scoileanna comhairliúchán le tuismitheoirí le linn na gcéimeanna um shocrú 

spriocanna agus um athbhreithniú ar phleananna tacaíochta scoláirí, agus thuairiscigh 

neart múinteoirí feabhsú sa chumarsáid le tuismitheoirí. I roinnt scoileanna, bhí 

buarthaí ag múinteoirí faoina gcumas le príomhghnéithe na samhlach leithdháilte a 

chur in iúl do chomhaltaí boird agus tuismitheoirí, go háirithe tuismitheoirí scoláirí a 

raibh líon cinnte d’uaireanta acmhainne leithdháilte orthu roimhe sin. Rinne 

príomhoide amháin an pointe seo a leanas. 

 

Má tá an fhreagracht as leithdháileadh tacaí a bheith orainn, ní mór 

tuismitheoirí a chur ar an eolas. Ní mór d’fhoinse eile (ROS nó CNOS) 

tuismitheoirí a chur ar an eolas (trí fhógra náisiúnta) go bhfuil próiseas 

leithdháilte na n-uaireanta athraithe. Níor chóir é a fhágáil faoin scoil. 

 

 

Torthaí ó iar-bhunscoileanna 

Dúirt formhór na scoileanna go raibh feabhas tagtha ar cháilíocht a gcaidrimh le SNSO 

agus STOS le linn na trialach píolótaí agus mhothaigh neart múinteoirí go raibh 

breisoiliúint orthu dá bharr. Bhí freagra measctha ó iar-bhunscoileanna i dtaca lena 

gcaidreamh le tuismitheoirí agus gníomhaireachtaí seachtracha.  

Cé go ndearna formhór na scoileanna tagairt do chomhairliúchán feabhsaithe le 

tuismitheoirí, ní raibh tuismitheoirí i gcónaí páirteach go díreach sna próisis um shocrú 

spriocanna nó um athbhreithniú. Thuairiscigh scoil amháin torthaí dearfacha don 

idirghabháil Check & Connect chun caidreamh leanúnach agus dearfach a choinneáil 

le teaghlaigh scoláirí a bhí i mbaol easpa spéise. I mionlach na scoileanna, luaigh 
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múinteoirí buarthaí faoin am a bhí ag teastáil chun comhairliúchán bríoch a dhéanamh 

le tuismitheoirí maidir le spriocanna agus pleananna scoláirí. I roinnt de na scoileanna 

sin, bhí imní ar mhúinteoirí freisin faoi na himpleachtaí a d’fhéadfadh a bheith ann sa 

todhchaí do scoláirí a fhaigheann tacaíocht sholúbtha ar leibhéal na scoile faoin 

tsamhail nua gan tuarascálacha síceolaíochta, go háirithe i dtéarmaí a gcuid 

incháilitheachta ar thacaí i scrúduithe stáit mar chuid de Shocruithe Réasúnta do 

Scrúduithe Teistiméireachta (RACE). Faoi láthair tá scéim leasaithe do RACE á 

thabhairt isteach ag SNSO agus Coimisiún na Scrúduithe Stáit (SEC) atá bunaithe ar 

riachtanais agus atá ailínithe leis an tsamhail nua leithdháilte, rud a thabharfaidh 

aghaidh ar an imní seo, is dócha.  

 

Achoimre ar na torthaí ar théama a cúig 

Ar an iomlán, admhaíonn na scoileanna gur ardaigh a rannpháirtíocht sa triail 

phíolótach a bhfeasacht ar an obair a dhéanann raon de ghníomhaireachtaí 

seachtracha, agus rinne neart scoileanna rochtain ar thacaíocht ó STOS, SNSO agus 

gairmeoirí ábhartha eile i rith na bliana. Tá prótacail fheabhsaithe forbartha ag roinnt 

scoileanna chun a gcaidreamh le gníomhaireachtaí seachtracha a chur ar bhonn 

fhoirmiúil. Thuairiscigh formhór na scoileanna gur méadaíodh ar a gcomhairliúchán le 

tuismitheoirí trí rannpháirtíocht sa triail phíolótach. Mar fhreagra ar shuirbhé na 

Cigireachta (Aguisín 7), d’aontaigh 81% de thuismitheoirí scoláirí a bhfuil RSO acu go 

raibh siad ar an eolas faoi phleananna tacaíochta a leanaí agus bhí 91% sásta leis na 

deiseanna a fuair siad chun dul chun cinn foghlama a leanaí a phlé le múinteoirí. Ní 

léir, áfach, cén fáth nach raibh 8.6% de thuismitheoirí ar an eolas faoi na pleananna 

tacaíochta, nó cén fáth nach ndearnadh comhairliúchán le 6% maidir le forbairt na 

bpleananna sin. B’fhéidir gur cuidíodh le cuid de na scoláirí sin trí thacaí inranga nó 

tacaí grúpa seachas teagasc breise aonair.  

I roinnt cásanna, thug scoileanna le fios go raibh tuismitheoirí scoláirí ar a 

leithdháileadh uaireanta teagaisc ísealmhinicíochta roimhe sin sásta le comhroinnt 

sholúbtha na n-uaireanta sin chun tairbhí sóisialta na foghlama grúpa a sholáthar dá 

leanaí. 
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6: Dearcthaí na Scoileanna ar an tSamhail Leithdháilte 

 

Ag deireadh na gcuairteanna scoile, bhí comhphlé comhghairmiúil ag cigirí le 

príomhoidí agus múinteoirí chun dearcthaí na scoileanna a bhailiú maidir le 

féidearthacht na samhlach leithdháilte acmhainní. Chuir an comhphlé ar chumas na 

gcigirí tuilleadh fiosruithe a dhéanamh faoi shaincheisteanna a d’ardaigh na 

scoileanna ina gceistneoirí féin-athmhachnamhacha agus chun anailís a dhéanamh 

ar na rathanna agus ar na dúshláin a bhí ag na scoileanna agus iad ag cur i bhfeidhm 

na samhlach thar an mbliain iomlán.  

 

Rathanna i gcur i bhfeidhm na samhlach: 

 Thuairiscigh scoileanna leibhéal ard sástachta leis an gcaoi inar tugadh 

tacaíocht d’fhorbairt ghairmiúil na múinteoirí in RSO le linn na trialach 

píolótaí.  

 Chuir múinteoirí fáilte roimh leithdháileadh solúbtha na n-acmhainní 

teagaisc ar chohóirt éagsúla scoláirí trí thacaí inranga, teagasc foirne 

agus teagasc i ngrúpaí beaga.  

 Tuairiscíodh gur cuidíodh le níos mó luath-idirghabhálacha agus cuir 

chuige bunaithe ar fhianaise trí sholúbthacht na samhlach.  

 Chuir na scoileanna go léir, beagnach, fáilte roimh an neamhspleáchas 

chun tacaí teagaisc a leithdháileadh de réir riachtanais na scoláirí, agus 

bhain na scoileanna go léir, beagnach, úsáid as cur chuige chontanam 

na tacaíochta chun na riachtanais sin a shainaithint agus a chur in ord 

tosaíochta.  

 Mhaígh múinteoirí ag an dá leibhéal gur chuir an rannpháirtíocht sa triail 

phíolótach feabhas ar a bpleanáil, measúnú agus idirdhealú do scoláirí 

a bhfuil RSO acu agus go raibh tacaí á gcur ar fáil do líon níos mó scoláirí 

anois.  

 Admhaíodh gur chuidigh rannpháirtíocht sa tsamhail le hathmhachnamh 

agus comhoibriú níos mó i measc múinteoirí i dtaca le RSO.  

 Ar an iomlán, chuir scoileanna fáilte roimh chinnteacht na leibhéil foirne 

a thugann an tsamhail, agus shainaithin roinnt scoileanna deiseanna 
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chun an chinnteacht seo a úsáid chun soláthar a amchlárú ar bhealach 

níos éifeachtaí agus chun foirne oilte RSO a bhunú.  

 

Dúshláin le cur i bhfeidhm na samhlach 

Cé gur léirigh na scoileanna go léir, beagnach, sástacht le feidhmiú na trialach píolótaí, 

sainaithníodh roinnt dúshlán le cur i bhfeidhm na samhlach.  

 Luaigh mionlach de mhúinteoirí go raibh gá le forbairt ghairmiúil leanúnach 

i réimsí an idirdhealaithe, socrú spriocanna agus monatóireacht ar dhul 

chun cinn scoláirí.  

 Shainaithin roinnt scoileanna righneacht an amchláraithe ag leibhéal na 

hiar-bhunscoile mar dhúshlán i leithdháileadh acmhainní teagaisc go 

solúbtha. Tugadh aghaidh ar an deacracht seo i scoil phíolótach amháin, 

áfach, trí thosú ar dhearadh an amchláir leis an bhfoireann láir RSO 

seachas ualaigh cáis na múinteoirí ábhair éagsúla a líonadh suas le 

huaireanta RSO ar bhealach neamhchomhordaithe.  

 D’áitigh níos mó ná leath de na scoileanna go mbeadh ról comhordaitheora 

RSO riachtanach chun treoir a thabhairt do phróisis um  shainaithint, socrú 

spriocanna, pleanáil, monatóireacht agus leithdháileadh i ngach scoil.  

 Thug líon beag scoileanna le fios, cé gur cuireadh ar a gcumas gabháil do 

théamaí na trialach píolótaí agus an tsamhail a chur i bhfeidhm lena 

leithdháileadh reatha d’uaireanta teagaisc, nach mbeidís ábalta é sin a 

dhéanamh dá mbeadh laghdú ar a leithdháileadh.  

 Áitíodh freisin, dá gcuirfí an tsamhail i bhfeidhm i gceart, go gcuirfeadh sí 

ceangail bhreise ar mhúinteoirí ranga/ábhair le hidirdhealú a dhéanamh 

níos éifeachtaí do scoláirí a bhfuil riachtanais bhreis acu. Ach táthar ag súil 

go ndéanfaidh na múinteoirí i ngach scoil idirdhealú ar a dteagasc chun 

freastal ar raon riachtanais foghlama scoláirí, dea-chleachtas nach bhfuil 

teoranta do na scoileanna píolótacha. 

 Bhí roinnt scoileanna ann nach bhfuair aon leithdháileadh breise in 

acmhainní mar thoradh ar a rannpháirtíocht sa triail phíolótach. I roinnt de 

na scoileanna sin, ba léir gur bheag athrú a thárla i dtéarmaí sholáthar na 

tacaíochta do scoláirí a bhfuil RSO acu.  

  



Leathanach | 30 

7: Dearcadh na nDaoine a bhí ag Tacú leis an Staidéar Píolótach 

 

Thuairiscigh CNOS go raibh líon an-bheag fiosruithe ag a ball foirne ó na scoileanna 

píolótacha i rith na bliana maidir le huaireanta breise teagaisc. Chuaigh líon beag 

scoileanna i gcaidreamh arís le CNOS chun a n-iarratais a phróiseáil ag deireadh 

bhliain na trialach píolótaí.  

Thug síceolaithe SNSO le fios go raibh an triail phíolótach éifeachtach ar an iomlán 

sa chaoi is gur chuir sí deis struchtúrtha ar fáil do scoileanna athmhachnamh níos mó 

a dhéanamh ar an mbealach ina bhfuil siad ag freastal ar riachtanais scoláirí a bhfuil 

RSO acu.  

 

Thuairiscigh baill foirne STOS go raibh taithí an-dearfach acu maidir lena 

rannpháirtíocht agus baint le togra na trialach píolótaí agus leis na scoileanna aonair. 

Bunaíodh naisc mhaithe leis na scoileanna píolótacha, agus bhí fianaise ann ar 

ghluaiseacht i dtreo tacaíochta leanúnaí trí shamhlacha tacaíochta éagsúla STOS. 

Dhírigh iarratais le STOS ó na scoileanna píolótacha níos mó ar chuimsitheacht, agus 

ar phleanáil agus measúnú aonair i gcomparáid le hiarratais ó phobal na scoileanna i 

gcoitinne. Is suntasach an rud é gur scoileanna píolótacha a rinne 33% de na iarratais 

go léir le STOS ar thacaíocht ar thopaic na cuimsitheachta sa scoilbhliain 2015/16. 

B’fhéidir gur léiriú é seo ar an scéal go raibh na scoileanna píolótacha ag feidhmiú go 

honnghníomhach maidir le pleanáil d’eachtraí in áit iarratas a dhéanamh ar thacaíocht 

nuair a tháinig saincheisteanna aníos. Ag tráchtaireacht di ar na tacaí a cuireadh ar 

fáil di, dúirt múinteoir iar-bhunscoile amháin: 

 

Tá oiliúint á cur orm de réir mar atáim ag múineadh. Tá na 

modheolaíochtaí, an struchtúr, na spriocanna agus torthaí foghlama 

soiléire atá beartaithe leagtha amach dom. Ní bheadh tuairim dá laghad 

agam faoi seo roimhe seo. Tá cúrsa ar líne ar an oideachas 

cuimsitheach ar siúl agam anois, fiú! 
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8: Dearcthaí na gComhpháirtithe Oideachais 

 

Thug Rannóg Oideachais Speisialta na Roinne cuireadh d’ionadaithe ó na 

comhpháirtithe oideachais (Aguisín 8) chuig sraith cruinnithe chun eolas a sholáthar 

faoin triail phíolótach agus chun dearcthaí na gcomhpháirtithe a bhailiú maidir leis an 

tsamhail. Tugtar cur síos ar chuid de na fiosruithe a rinne na comhpháirtithe thíos agus 

léirítear iad seo i moltaí na tuarascála seo. 

 

 An mbeidh an ríomh ar phróifíl scoile solúbtha go leor chun acmhainní a 

sholáthar do scoileanna atá ag fás go tapa nó do chúinsí eisceachtúla? 

 An gcuirfear treoirlínte agus oiliúint ar fáil do phríomhoidí, múinteoirí agus boird 

bhainistíochta chun an tsamhail a mhíniú? 

 An gcuirfear ábhair agus treoirlínte measúnaithe ar fáil do Ghaelscoileanna?  

 Conas a shaineofar riachtanais speisialta oideachais chasta chun críocha 

próifílí scoile a chruthú?  

 Cén mheicníocht achomhairc a bheidh ar fáil do scoileanna le hathbhreithniú a 

dhéanamh ar a bpróifílí?  

 An gceadófar poist do chomhordaitheoirí RSO i scoileanna móra? 

 Conas a thacófar le scoileanna má chuirtear an tsamhail i bhfeidhm sna 

scoileanna uile? 

 Cén chineál pleanála aonair a bheith ag teastáil i dtaca le scoláirí a bhfuil 

tacaíocht bhreise á fáil acu? 

 Conas a dhéanfar an tsamhail a ailíniú le tacaí eile (Cúntóirí Riachtanas 

Speisialta, RACE, teicneolaíocht oiriúnaitheach) do scoláirí? 
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9: Conclúid 

 

Ar an iomlán, bhí dearcadh an-dearfach ag múinteoirí, scoláirí agus tuismitheoirí i leith 

na trialach píolótaí ar an tsamhail leithdháilte. Rinne tríocha seacht de na daichead a 

seacht de scoileanna píolótacha (80%) a rannpháirtíocht leis an tsamhail a shíneadh 

go deonach ar feadh bliana eile. Tá sé tábhachtach a mheabhrú, áfach, go gcuirtear 

na torthaí dearfacha sin i láthair sa chomhthéacs gur gealladh do na scoileanna nach 

gcaillfidís ceann ar bith de na hacmhainní a bhí acu faoi láthair ar feadh tréimhse na 

trialach píolótaí. D’ainneoin seo, ina gceistneoirí féin-athmhachnamhacha agus a n-

idirphlé comhghairmiúil leis an gCigireacht, thug na scoileanna measúnú a bhí 

macánta, ach dearfach, ar fhéidearthacht na samhlach leithdháilte.  

 

Is ionann an tsamhail acmhainní nua agus athrú raidiciúil sa pholasaí do leithdháileadh 

acmhainní breise do scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Is 

gluaiseacht í ó chur chuige diagnóiseach/leighis i dtreo córais leithdháilte atá bunaithe 

ar riachtanais chun cuimsitheacht agus teagasc agus foghlaim éifeachtach a chothú. 

Faoin tsamhail nua, cuirtear acmhainní ar fáil don scoil agus ansin dáiltear iad trí 

chinnteoireacht inscoile ar na scoláirí a bhfuil na riachtanais is mó acu. Is féidir an 

leithdháileadh seo a dhéanamh go solúbtha agus trí mhodhanna teagaisc éagsúla 

chun freastal ar riachtanais na scoláirí go léir i scoil, riachtanais a bhíonn ag síorathrú.  

 

Chuir na scoileanna go léir, beagnach, fáilte roimh an neamhspleáchas chun tacaí 

teagaisc a leithdháileadh de réir riachtanas scoláirí, agus bhain na scoileanna go léir, 

beagnach, úsáid as cur chuige chontanam na tacaíochta chun na riachtanais sin a 

shainaithint agus a chur in ord tacaíochta. Admhaíodh chur chuidigh rannpháirtíocht 

sa tsamhail le hathmhachnamh agus comhoibriú níos fearr i measc na múinteoirí i 

dtaca le RSO. Ar an iomlán, labhair múinteoirí i bhformhór na mbunscoileanna agus 

na n-iar-bhunscoileanna ar a tugadh cuairt le linn na trialach píolótaí go dearfach faoi 

thionchar na samhlach leithdháilte ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim ina 

scoileanna. Is léir go ndéanann an tsamhail soláthar do chur i bhfeidhm solúbtha na 

dtacaí do scoláirí trí mhodhanna tarraingthe siar, tacaíochta inranga agus teagaisc 

chomhoibríoch. Léiríonn na torthaí go soiléir go gcuirtear ar chumas na scoileanna a 

n-acmhainní a leithdháileadh go cothrom agus go huileghabhálach trí chur chuige 

chontanam na tacaíochta. Bhí glacadh uilíoch, beagnach, le córas chontanam na 
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tacaíochta chun riachtanais foghlama breise a shainaithint agus chun cuir chuige 

bunaithe ar fhianaise a chur i bhfeidhm chun freastal ar na riachtanais sin. Ón 

bhfianaise a bailíodh, is cosúil go raibh rath ar leith leis an tsamhail sa spreagadh ar 

sholáthar solúbtha na luath-idirghabhálacha agus cur i bhfeidhm na n-idirghabhálacha 

spriocdhírithe chun freastal ar riachtanais tosaíochta acadúla, mothúcháin agus 

shóisialta scoláirí. Nótáil cigirí go raibh neart de na hidirghabhálacha sin an-

éifeachtach, go háirithe nuair a rinneadh pleanáil agus monatóireacht orthu le tagairt 

d’eolas measúnaithe.  

 

Sa triail phíolótach sainaithníodh roinnt dúshlán a bhí ag scoileanna i leithdháileadh a 

n-acmhainní. Thug STOS, CNOS agus an Roinn, trí SNSO agus an Chigireacht,  

leibhéal ard tacaíochta do na scoileanna píolótacha chun cuidiú le forbairt ghairmiúil 

leanúnach múinteoirí i réimsí an idirdhealaithe, an tsocraithe spriocanna agus na 

monatóireachta ar dhul chun cinn scoláirí. Beidh dúshlán ann an leibhéal sin 

tacaíochta a chur ar fáil, mar a lorg na comhpháirtithe oideachais, chuig na scoileanna 

go léir de réir mar a thugtar an tsamhail isteach ar bhonn náisiúnta.  

 

Léirigh comhlachtaí bainistíochta scoileanna agus múinteoirí roinnt buarthaí faoin 

gcomhordú ar sholáthar RSO ag leibhéal na scoile, agus tá na buarthaí sin curtha in 

iúl sa tacú le héilimh ar phoist bhreise le hardú céime i scoileanna níos mó. Thug iar-

bhunscoileanna le fios go gcruthaíonn amchláir righne deacrachtaí do leithdháileadh 

solúbtha acmhainní teagaisc nó idirghabhálacha gearrthéarma do scoláirí. Tá réitigh 

oibrithe molta ag roinnt iar-bhunscoileanna ar na fadhbanna seo, áfach, agus 

d’fhéadfaí na réitigh seo a chomhroinnt leis na scoileanna go léir mar shamplaí dea-

chleachtais.  

 

Ceann de phríomhghnéithe na samhlach leithdháilte acmhainní nua is ea an 

tsolúbthacht a cuireann sí ar fáil do scoileanna le cinntí a dhéanamh maidir le soláthar 

tacaíochta do scoláirí. Sa chomhthéacs sin, is dúshlán leanúnach a bheidh ann don 

Roinn tacú le scoileanna chun cinntí maithe a dhéanamh maidir le húsáid a n-

acmhainní agus a gcuid foirne. Moltar go ndéanfaí tuilleadh forbartha ar threoirlínte 

náisiúnta do scoileanna (lena n-áirítear úsáid a bhaint as cás-staidéir), go háirithe i 

dtaca le soláthar scoile uile do scoláirí a bhfuil RSO acu, cuir chuige i dtaca le pleanáil 

agus monatóireacht ar thorthaí agus úsáid acmhainní. Ba chóir go mbeadh an 
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próiseas seo á thacú le cigireacht ar scoileanna chun monatóireacht chúramach a 

dhéanamh ar an gcaoi ina mbaintear úsáid as acmhainní.  

 

Tá gá le tuilleadh machnaimh ar impleachtaí na samhlach leithdháilte acmhainní nua 

ar roinnt socruithe atá ann faoi láthair do scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta 

oideachais acu. Mar shampla, ba chóir athbhreithniú a dhéanamh ar an gcaoi ina 

ndeontar díolúintí ón nGaeilge ar scoláirí.  

 

B’fhéidir gurb í an chúis is mó imní, áfach, an t-easpa tionchair a tuairiscíodh a bhí ag 

an tsamhail nua leithdháilte i roinnt scoileanna nár deonadh acmhainní breise teagaisc 

orthu. B’fhéidir go gcuirfidh sé seo iallach ar an Roinn machnamh a dhéanamh cé acu 

an bhfuil sé indéanta laghdú láithreach a dhéanamh ar leithdháiltí RSO ar roinnt 

scoileanna, agus ardú ag gabháil leis sin ar leithdháiltí RSO ar scoileanna eile, mar a 

samhlaíodh ar dtús sna moltaí CNOS. Ní dhearna an triail phíolótach tástáil ar an ngné 

seo den tsamhail atá molta. Is léir go bhfuil impleachtaí féideartha aige seo do 

leithdháileadh foriomlán na n-acmhainní do scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta 

oideachais acu.  

 

  



Leathanach | 35 

10: Moltaí 

 

Chun tacú le leathnú na samhlach leithdháilte acmhainní ar na scoileanna go léir, 

déantar na moltaí seo a leanas. 

 Ba chóir don Roinn leanúint de thacaíocht agus monatóireacht ar 

riachtanais na scoileanna píolótacha de réir mar a leanann siad de chur i 

bhfeidhm na samhlach nua de leithdháileadh acmhainní.  

 

 Tá gá le straitéis chumarsáide chun tuismitheoirí, comhpháirtithe 

oideachais agus an pobal i gcoitinne a chur ar an eolas faoi fhealsúnacht 

an chothromais agus na cuimsitheachta bunaithe ar riachtanais atá mar 

bhonn leis an tsamhail nua leithdháilte acmhainní. Ní mór béim a leagan ar 

an scéal go dtabharfar dóthain acmhainní teagaisc do scoileanna le cur ar 

a gcumas freastal ar riachtanais scoláirí ar bhealach tráthúil agus solúbtha. 

 

 Ba chóir don Roinn sainmhíniú comhaontaithe ar riachtanais speisialta 

oideachais chasta a bhunú agus a fhoilsiú toisc go bhfuil sé seo ina 

phríomh-chomhpháirt de phróifíl na scoile. Beidh gá le tuilleadh 

mionleasaithe ar an gcóras ualaithe a úsáidtear chun próifílí scoile a 

ghiniúint d’fhonn a chinntiú go mbreathnaítear ar an tsamhail nua 

leithdháilte mar shamhail atá daingean agus inghlactha ag comhpháirtithe 

oideachais go léir.  

 

 Ba chóir próifílí agus leithdháiltí molta a ríomh do na scoileanna go léir a 

luaithe agus is féidir. Ar son na soiléire, ba chóir eolas a fhoilsiú faoi na 

critéir a úsáidtear chun na próifílí scoile a ríomh. 

 

 Tá gá le meicníocht achomhairc chun freastal ar scoileanna a bhfuil imní 

orthu faoina bpróifílí agus a leithdháiltí dá bharr. D’fhonn fanacht 

comhsheasmhach leis an tsamhail nua, ba chóir don phróiseáil ar 

achomhairc díriú ar bhotúin sna nósanna imeachta nó i gcur i bhfeidhm na 

gcritéar. 
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 Ba chóir meicníocht a fhorbairt freisin chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 

ag eascairt as athruithe suntasacha nach rabhthas ag súil leo ar phróifíl na 

scoile seachas ar thuarascálacha gairmiúla faoi scoláirí aonair. Ba chóir go 

mbeadh an mheicníocht seo á bainistiú ag Seirbhís Tacaíochta 

Cuimsitheachta CNOS. 

 

 Má tá rath le bheith ar thabhairt isteach na samhlach nua beidh gá le 

hionchur suntasach comhordaithe ó sheirbhísí tacaíochta na Roinne. Maidir 

leis seo, beidh ar SNSO agus an tSeirbhís Tacaíochta Cuimsitheachta (ISS) 

ról lárnach ceannasach a imirt sa tacú le scoileanna chun an tsamhail nua 

a ghlacadh.  

  

 Chun tuilleadh forbartha agus cur i bhfeidhm a dhéanamh ar an tsamhail 

nua beidh gá le cumarsáid éifeachtach leanúnach idir an Rannóg 

Oideachais Speisialta, an Chigireacht, SNSO agus CNOS.  

 

 Beidh gá práinneach ag SNSO, SEC agus CNOS le hathbhreithniú a 

dhéanamh ar chórais tacaíochta eile, (i.e. díolúintí ón nGaeilge, scéim na 

gCúntóirí Riachtanas Speisialta, teicneolaíocht oiriúnaitheach agus 

incháilitheacht ar sholáthar ranga speisialta) sa chaoi is go mbeidh siad seo 

ailínithe leis an bhfealsúnacht bunaithe ar riachtanais atá mar bhonn leis an 

tsamhail nua.  

 

 Beidh gá le hoiliúint bhreise do mhúinteoirí ranga, múinteoirí ábhair agus 

múinteoirí tacaíochta chun cuidiú leis an gcuimsitheacht a chur chun cinn 

agus chun freastal ar riachtanais foghlama scoláirí a bhfuil RSO acu. Is éard 

a bheidh i gceist leis seo ná clár náisiúnta a leagan amach d’fhorbairt 

ghairmiúil leanúnach bunaithe ar na cúig théama den dea-chleachtas mar 

atá leagtha amach in Better Services, Better Outcomes for Children with 

Special Educational Needs (Roinn Oideachais agus Scileanna, 2015).  

 

 I gcomhair le tacaí leanúnacha ó SNSO, STOS, CNOS agus ISS, 

bhainfeadh scoileanna i gcoitinne tairbhe as taithí na scoileanna píolótacha 
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ar phleanáil, amchlárú, idirdhealú, measúnú agus idirghabhálacha bunaithe 

ar fhianaise. Ba chóir comhoibriú na scoileanna píolótacha a lorg ina leith 

seo. 

 

 Tá gealltanais in A Programme for Partnership Government (Roinn an 

Taoisigh, 2016) le hacmhainn na meánbhainistíochta a atógáil i scoileanna. 

Tá gá le riachtanais comhordaithe RSO le meas laistigh den chomhthéacs 

foriomlán seo. 

 

 Bhainfeadh iar-bhunscoileanna tairbhe as an bhforbairt ar thriail 

chaighdeánaithe bhailí iontaofa ar an litearthacht, amhail an ceann deartha 

ag SNSO, a chuideodh le sonraí a bhailiú chun treoir a thabhairt 

d’idirghabhálacha agus chun monatóireacht a dhéanamh ar thorthaí. Ba 

chóir scrúdú a dhéanamh ar an gcostas a bhíonn ar scoileanna chun ábhair 

mheasúnaithe agus acmhainní oideachais breise a cheannach do chláir 

speisialta ag féachaint le machnamh a dhéanamh ar dheontais aonuaire le 

linn an aistrithe chuig an tsamhail nua. 

 

 Moltar go ndéanfaí tuilleadh forbartha ar threoirlínte náisiúnta do scoileanna 

(lena n-áirítear cás-staidéir a úsáid), go háirithe i dtaca le soláthar scoile 

uile do scoláirí a bhfuil RSO acu, cuir chuige i leith na pleanála agus na 

monatóireachta ar thorthaí agus úsáid acmhainní. Ba chóir go dtabharfadh 

treoirlínte sonraí faoin gcaoi ina bhféadfadh próiseas na 

féinmheastóireachta scoile tacú le múinteoirí an soláthar RSO is éifeachtaí 

a fhorbairt ina scoileanna. Ba chóir an próiseas seo a bheith á thacú ag 

próiseas um dhearbhú cáilíochta atá ceaptha le monatóireacht a dhéanamh 

ar an gcaoi ina mbaintear úsáid as acmhainní. Beidh ar an gCigireacht, 

SNSO agus CNOS a róil agus a bhfeidhmeanna a leagan amach i dtaca le 

dearbhú cáilíochta maidir le soláthar RSO a chur chun cinn. 
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Aguisín 1: Sainmhíniú ar chatagóirí íosmhinicíochta 

 

Luann Imlitir SP02/05 na catagóirí ísealmhinicíochta seo a leanas:  

Míchumas coirp 

Bac cloisteála 

Bac amhairc 

Suaitheadh mothúchánach 

Diansuaitheadh mothúchánach 

Meánmhíchumas foghlama ginearálta 

Dianmhíchumas / domhainmhíchumas foghlama ginearálta  

Uathachas / neamhoird speictrim uathaigh 

Neamhord sainiúil urlabhra agus teanga 

Siondróm measúnaithe i gcomhair le ceann amháin de cheann amháin de na 

míchumais ísealmhinicíochta thuas  

(Leithdháiltear líon uathoibríoch d’uaireanta teagaisc acmhainne ar gach catagóir) 

 

Aguisín 2: Sainmhíniú ar chatagóirí ardmhinicíochta 

 

Cuimsíonn míchumais ardmhinicíochta míchumas foghlama ginearálta éadrom 

imeallach, míchumas foghlama ginearálta agus míchumas sainiúil foghlama. Is 

scoláirí a bhfuil riachtanais tacaíochta foghlama acu iad siúd a bhfuil a ngnóthachtáil 

ag an deichiú peircintíl nó faoina bun ar thrialacha caighdeánacha sa léitheoireacht nó 

sa mhatamaitic. Áiríonn scoláirí a bhfuil deacrachtaí foghlama acu iad siúd a bhfuil 

deacrachtaí éadroma urlabhra agus teanga acu, iad siúd a bhfuil deacrachtaí éadroma 

sóisialta nó mothúchánacha acu, agus iad siúd a bhfuil deacrachtaí éadroma 

comhordaithe nó rialú aird acu (Imlitir 02/2005 ón Roinn Oideachais agus Scileanna).  
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Aguisín 3: Ballraíocht sa ghrúpa stiúrtha 

 

Dalton Tatton (Ard-Rúnaí Cúnta, Roinn Oideachais agus Scileanna) 

Dermot Mulligan (Ard-Rúnaí Cúnta, Roinn Oideachais agus Scileanna) 

Jim Mulkerrins (Príomhoifigeach, Roinn Oideachais agus Scileanna) 

Terry Reynolds (Príomhoifigeach Cúnta, Roinn Oideachais agus Scileanna) 

Melanie Hudson (Rúnaíocht, Roinn Oideachais agus Scileanna)  

Helen Flanagan Forbes (Rúnaíocht, Roinn Oideachais agus Scileanna) 

Hubert Loftus (Príomhoifigeach, Roinn Oideachais agus Scileanna) 

Josephine O’Connor (Príomhoifigeach Cúnta, Roinn Oideachais agus Scileanna) 

Peter Archer (Príomhfheidhmeannach, Foras Taighde ar Oideachas) 

Susan Weir (Comhlach Taighde, Foras Taighde ar Oideachas) 

Teresa Griffin (Príomhfheidhmeannach, CNOS) 

Mary Byrne (Ceann Oideachais Speisialta, CNOS) 

Maureen Costello (Stiúrthóir, SNSO) 

Anne Tansey (Stiúrthóir, SNSO) 

Michael Cullinane (Stiúrthóir Réigiúnach, SNSO) 

Brendan Doody (Príomhchigire Cúnta, Roinn Oideachais agus Scileanna) 

Don Mahon (Príomhchigire Cúnta, Roinn Oideachais agus Scileanna) 

Brian Mac Giolla Phádraig (Roinnchigire, Roinn Oideachais agus Scileanna) 

Suzanne Dillon (Príomhchigire Cúnta, Roinn Oideachais agus Scileanna) 
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Aguisín 4: Ballraíocht sa ghrúpa oibre 

 

Jim Mulkerrins (Príomhoifigeach, Roinn Oideachais agus Scileanna) 

Terry Reynolds (Príomhoifigeach Cúnta, Roinn Oideachais agus Scileanna) 

Melanie Hudson (Rúnaíocht, Roinn Oideachais agus Scileanna) 

Helen Flanagan Forbes (Rúnaíocht, Roinn Oideachais agus Scileanna) 

Brian Mac Giolla Phádraig (Roinnchigire, Roinn Oideachais agus Scileanna) 

Finn Ó Murchú (Cigire Sinsearach, Roinn Oideachais agus Scileanna) 

Seán Ó Murchú (Roinnchigire, Roinn Oideachais agus Scileanna) 

Eamon Clavin (Roinnchigire, Roinn Oideachais agus Scileanna) 

Nicola Tickner (Staitisteoir, Roinn Oideachais agus Scileanna) 

Josephine O’Connor (Príomhoifigeach Cúnta, Roinn Oideachais agus Scileanna) 

Eddie Costello (Rúnaíocht, Roinn Oideachais agus Scileanna) 

Michael Cullinane (Stiúrthóir Réigiúnach, SNSO)  

Theresa Tierney (Síceolaí Sinsearach, SNSO) 

Mary Nugent (Stiúrthóir Réigiúnach, SNSO) 

Madeline Hickey (Stiúrthóir, Seirbhís Tacaíochta d’Oideachas Speisialta) 

Sé Goulding (Ceann Seirbhísí OIbriúcháin agus Tacaíochta, CNOS) 

Mary Byrne (Ceann Oideachais Speisialta, CNOS) 

Sylvia Denner (Cúntóir Taighde, Foras Taighde ar Oideachas) 
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Aguisín 5: Cur chuige SNSO i leith chontanam tacaíochta  

 

Molann contanam na tacaíochta na leibhéil seo a leanas de thacaíocht: 

INNIÚLACHT ACADÚIL  

INNIÚLACHT 
SHÓISIALTA, 

MOTHÚNACH & 
IOMPRAÍOCHTA 

 
 

Contanam Tacaíochta 
 

 

  

Tacaíocht 
Scoile 
Móide

Tacaíocht Scoile 

Tacaíocht Scoile Uile agus Seomra Ranga

Tacaíocht Aonaraithe 
& Speisialta 
 

Freagra ar Ghrúpaí 
agus ar Dhaoine 
Aonair 

Cuir Chuige 
Choisctheacha & 
Onnghníomhacha 
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Aguisín 6: Scoileanna a ghlac páirt sa triail phíolótach 
Thug an Chigireacht cuairt ar na scoileanna atá marcáilte le réiltín * mar chuid den 

athbhreithniú. 

Bunscoileanna (28) Iar-bhunscoileanna (19) 

 SN Naomh Eoin, An Rath, Biorra, Co. 
Uibh Fhaillí 

 SN an Chúil, An Cúl, An Muileann 
gCearr, Co. na hIarmhí 

 *SN Eanaigh Litean, Baile na Lorgan, 
Co. Mhuineacháin 

 SN Chlochar an Dúin, An Dún, Co. 
Luimnigh 

 *SN San Stiofán, Port Láirge 

 SN Chúige na Mainséar (SN na Céibhe) 
Béal an Atha, Co. Mhaigh Eo 

 SN Chloch Laoghóg, Cloch Laoghóg, 
Fearna, Co. Loch Garman 

 Sn Naomh Eoin, An Cheathrú Mhór, 
Béal Átha na Muice, Co. Mhaigh Eo 

 *SN Loch an Iúir, Anagaire, Leitir 
Ceanainn, Co. Dhún na nGall  

 SN Naomh Filimíne, Tulach Mhór, Co. 
Uibh Fhailí 

 *SN Ros Fhionnghlaise, Ros 
Fhionnghlaise, Co. Laoise 

 *SN Bheinín Naofa, Damhliag, Co. na 
Mí 

 SN Chorr na Madadh, Baile Átha Luain, 
Co. na hIarmhí 

 *SN Dhún Ard, Dún Ard, Co. Chill 
Mhantáin 

 Scoil Mhuire, Tulach Mhór, Co. Uibh 
Fhailí 

 *SN Bhaile Uí Mhoinigh, Beal Átha 
Fhinín, Co. Chorcaigh 

 SN na hInse, Durlas, Co. Thiobraid 
Árann 

 *SN Mheasctha Earnáin, Dealbhna Mór, 
Co. na hIarmhí 

 SN Chaisleán Raithin, Caisleán Raithin, 
Baile Shéamuis Dhuibh, Co. an 
Chabháin 

 Scoil Mhuire, Baile Baodáin, Baile Átha 
Cliath 16 

 SNS San Iósaf, Baile Cora, Baile 
Munna, Baile Átha Cliath 11 

 *SN Naomh Mhuire, Radharc na Coille, 
An Eiscir, Leamhcán, Co. Bhaile Átha 
Cliath 

 *SN na mBráithre Críostaí Chaisleán 
Dhroimeanaigh, Droimeanach, Baile 
Átha Cliath 12 

 SN Réalt na Maidne, Lios Tuathail, Co. 
Chiarraí 

 *SN Naomh Benedict, Ongar, Baile 
Átha Cliath 15 

 Gaelscoil Chluainín, Sráid an 
Chaisleáin, Cluainín Uí Ruairc, Co. 
Liatroma 

 SN Le Chéile Mhaigh Nuad, Bóthar Chill 
Droichid, Maigh Nuad, Co. Chill Dara 

 SN Shóisearach Mhuire Máthair an 
Dóchais, An Bealach Beag, Teach 
Chainnigh, Baile Átha Cliath 15Scoil na 
mBráthre Críostaí Naomh Uinsinn, Glas 
Naíon, Baile Átha Cliath 11 

 Meánscoil Iognáid Rís, Bóthar an Mhíle 
Fhada, Baile Bhailcín, Baile Átha Cliath 
12 

 *Coláiste Pháirc Mhuc Rois, Domhnach 
Broc, Baile Átha Cliath 4 

 Coláiste Bhréanainn, Cill Airne, Co. 
Chiarraí 

 Meánscoil Bhríd, An tSráid Nua, Cill 
Airne, Co, Chiarraí 

 Meánscoil Mhuire Gan Smál, Lios Dúin 
Bhearna, Co. an Chláir 

 Coláiste Cholmáin, Clár Chlainne 
Mhuiris, Co. Mhaigh Eo 

 *Meánscoil Mhuire na Trócaire, Sráid 
Ozanam, Port Láirge 

 Scoil na mBráithre San Iósaf, Cnocán 
Doire, An tOanach, Co. Thiobraid Árann 

 *Ardscoil na Tríonóide, Rath Stiúbhaird, 
Baile Átha Í, Co. Chill Dara 

 Coláiste Marino, 14-20 Marglann 
Marino, Fionnradharc, Baile Átha Cliath 
3 

 Gairmscoil na Buiríse, An Bhuiríos, Co. 
Cheatharlach 

 *Coláiste Cois Siúire, Móin Choinn, Co. 
Chill Chainnigh 

 *Coláiste Áth an Chóiste, Áth an 
Chóiste, Co. Chorcaí 

 *Coláiste Pobail an Mhuilinn Chearr, 
Bóthar Ard an Mhuilinn, An Muileann 
gCearr, Co. na hIarmhí 

 Coláiste na Maighne, Béal an Átha, Co. 
Mhaigh Eo 

 *Gaelcholáiste an Eachreidh, An Coiléar 
Bán, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe  

 Pobalscoil Loreto, Baile na nGallóglach, 
Co. Dhún na nGall 

 *Pobalscoil Naomh Wolstan, Baile Mhic 
Caollaí, Bóthar Chlaonadh, Cill 
Droichid, Co. Chill Dara 
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Aguisín 7: Torthaí carnacha don suirbhé ar thuismitheoirí sna 20 

bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna ar a thug an Chigireacht 

cuairt don athbhreithniú 
Ceist sa Suirbhé Aontaím 

go 
Láidir 

Aontaím  Níl a 
fhios 
agam 

Easaontaím Easaontaím 
go Láidir 

Mothaíonn mo leanbh 
sábháilte agus faoi chúram 
maith ar scoil 

68.4%  27.4% 1.8% 1.6% 0.8% 

 

Cuimsítear mo leanbh go 
hiomlán i saol na scoile agus 
saol an tseomra ranga 

62.7%  30.6% 3.8% 2.1% 0.8% 

 

Bíonn an obair a iarrann a 
m(h)úinteoir ranga ar mo 
leanbh a dhéanamh 
meaitseáilte lena 
(h)inniúlacht 

46.9%  41.8% 5.6% 5.0% 0.8% 

 

Táim sásta leis na deiseanna 
a fhaighim chun foghlaim mo 
linbh a phlé le múinteoirí 

58.1%  
 

32.6% 3.7% 4.8% 0.8% 

 

Rinneadh comhairliúchán 
liom faoin tacaíocht bhreise a 
fhaigheann mo leanbh ar 
scoil 

62.4%  28.8%   2.9% 5.0% 1.0% 
 

 

Bíonn an obair a iarrann a 
m(h)úinteoir tacaíochta ar 
mo leanbh a dhéanamh 
meaitseáilte lena 
(h)inniúlacht 

60.0%   
 
 

32.7% 5.5% 1.1% 0.6% 

 

Táim ar an eolas faoi phlean 
foghlama mo linbh 

44.8%  36.4% 10.2% 7.5% 1.1% 

 

Tá an scoil ag cuidiú le no 
leanbh dul chun cinn a 
dhéanamh le léitheoireacht 
agus scríbhneoreacht 

63.8%  
 

30.8% 3.1% 1.4% 1.0% 

 

Tá an scoil ag cuidiú le mo 
leanbh dul chun cinn a 
dhéanamh sa Mhata 

60.3%  29.3% 5.4% 3.7% 1.3% 

 

Tá an scoil ag cuidiú le mo 
leanbh idirghníomhú go 
maith le daoine eile 

56.6%  
 

32.1% 7.0% 3.0% 1.3% 
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Aguisín 8: Liosta de chomhpháirtithe oideachais a fuair cuireadh 

ón Rannóg Oideachais Speisialta chun an tsamhail a phlé 

 

Cumann Bhainisteoirí na mBunscoileanna Caitliceacha (CPSMA)  

Le Chéile (Educate Together)  

An Foras Pátrúnachta  

Cumann Náisiúnta na mBord Bainistíochta san Oideachas Speisialta (NABMSE)  

Bord Oideachais Eaglais na hÉireann 

Fondúireacht Ioslamach na hÉireann 

Líonra Phríomhoidí Bunscoile Éireann (IPPN)  

Gaelscoileanna Teo  

Rúnaíocht Chomhchomhlacht Bhainistíochta Meánscoileanna (JMB) 

Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (ETBI)  

Cumann na Scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha (ACCS)  

Cumann Náisiúnta na bPríomhoidí agus na Leas-Phríomhoidí (NAPD)  

Cumann Múinteoirí Éireann (INTO) 

Aontas Múinteoirí Éireann (TUI) 

Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire (ASTI)  

Cumann Tacaíochta Foghlama na hÉireann (ILSA) 

Cumann na hÉireann um Múinteoirí Oideachais Speisialta (IATSE) 

Irish Autism Action  

Saplings School Patron Body  

Down Syndrome Ireland  

Inclusion Ireland  

An tÚdarás Náisiúnta Míchumais 

Aspire 

Enable Ireland  

COPE Foundation 

Féach  

Cumann Disléicse na hÉireann 

Cumann Diospraicse na hÉireann 

Acquired Brain Injury Ireland  
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Deaf Education Partnership Group   

An Chomhairle Náisiúnta um Thacaíocht NHEA 

Cumann Uathachais na hÉireann 

Cónaidhm Náisiúnta na gComhlachtaí Deonacha, Epilepsy Ireland   

Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí: Bunscoil 

Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí: Iar-bhunscoil 

Special Needs Parents Association 

Special Needs Active Parents (SNAP). 


