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Brollach 
 
Tá forbairtí tábhachtacha déanta le blianta beaga anuas ar an soláthar oideachais iar-
bhunscoile do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Gné shuntasach de 
pholasaí na Roinne Oideachais agus Eolaíochta sa réimse seo ná tacú le forbairt 
timpeallachtaí cuimsitheacha scoile do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu. Léiriú ar pholasaí na Roinne maidir leis an gcúram seo ná na 
hachtanna nua a ritheadh agus an méadú mór ar líon na múinteoirí agus na gcúntóirí 
do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Céim eile chun tosaigh san 
obair seo ná foilsiú an leabhráin seo, Cuimsiú Daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta 
Oideachais acu: Treoirlínte Iar-bhunscoile, foilseachán a chabhróidh le scoileanna 
oideachas oiriúnach a sholáthar do na daltaí seo. 
 
Leagann na treoirlínte comhairle amach do bhainistíocht scoileanna agus do 
mhúinteoirí maidir le hoideachas iar-bhunscoile do dhaltaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu. Tugtar treoir shainiúil don phleanáil ag leibhéal scoile-uile 
agus ag leibhéal an dalta aonair. Cuirtear moltaí i láthair i dtaobh socruithe eagair sa 
scoil agus i dtaobh cur chuige múinteoireachta agus modhanna múinte atá de réir an 
chleachtais is fearr. Tugtar comhairle i dtaobh obair an mhúinteora phríomhshrutha, 
obair an mhúinteora acmhainne do riachtanais speisialta oideachais agus obair 
mhúinteoirí eile atá páirteach, trína rólanna speisialta, i gcuimsiú daltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu i ngnáthshaol na scoile. 
 
Agus an foilseachán seo, Cuimsiú Daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais 
acu: Treoirlínte Iar-bhunscoile, á ullmhú, fuarthas tacaíocht luachmhar ó 
shaineolaithe sna hollscoileanna agus sna coláistí oideachais. Thug An tSeirbhís 
Tacaíochta don Oideachas Speisialta agus An Tionscadal Pleanála Forbartha Scoile 
cabhair nár bheag dúinn freisin. Thairis sin, rinne na páirtithe san oideachas – na 
heagrais bhainistíochta agus cumainn na múinteoirí san áireamh – moltaí cabhracha le 
linn na tréimhse comhairle agus tá a lán de na moltaí seo sna treoirlínte. 
 
Tá súil agam, dóibh siúd ar fad atá páirteach i soláthar oideachais iar-bhunscoile do 
dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, go mbainfear úsáid go fada 
fairsing as Cuimsiú Daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu: Treoirlínte 
Iar-bhunscoile. 
 
Éamon Stack 
Príomhchigire 
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Buíochas 
 
Réitíodh an chéad dréacht de Cuimsiú Daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta 
Oideachais acu: Treoirlínte Iar-bhunscoile i gcomhairle le coiste saineolaithe. Tá an 
Roinn Oideachais agus Eolaíochta buíoch de bhaill an choiste sin as a gcuid ama agus 
as a ndíograis i mbun na hoibre seo. 
 
Tá an Roinn buíoch freisin de na tuairimí eile a chuir na páirtithe san oideachas ar fáil 
sa dá dhreas comhairleach a lean ina dhiaidh sin. Thug raon leathan eagras agus 
daoine aonair a dtuairimí uathu faoin dréacht-dhoiciméad; ina measc sin bhí eagrais 
bhainistíochta scoile, tuismitheoirí, cumainn mhúinteoirí, coláistí, agus seirbhísí agus 
gníomhaireachtaí a sholáthraíonn seirbhísí tacaíochta do scoileanna. 
 
Is mian leis an Roinn buíochas a ghabháil leis na daltaí sin a bhí sásta go nglacfaí 
picitúir díobh le foilsiú sa leabhrán seo; táthar buíoch dá dtuismitheoirí agus dá 
múinteoirí freisin. 
 
Ar deireadh thiar, táthar buíoch freisin don chabhair a thug An tSeirbhís Tacaíochta 
don Oideachas Speisialta agus Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann, Baile Átha 
Cliath i bhforbairt na dteimpléad in Aguisín B agus in Aguisín C. 
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Réamhrá 
 
Tá sé d’aidhm le Cuimsiú Daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu: 
Treoirlínte Iar-bhunscoile cabhrú le scoileanna oideachas oiriúnach a sholáthar do 
dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Is léiriú é foilsiú na dtreoirlínte 
ar chomhlíonadh na gcúram treorach a leagtar ar an gcigireacht san Acht Oideachais 
(1998): tacú le scoileanna agus le múinteoirí i soláthar oideachais, agus comhairle a 
chur orthu, cabhrú le múinteoirí modhanna feabhsaithe múinteoireachta agus riartha 
ranga a úsáid, dul i dtreo barr feabhais i mbainistíocht na múinteoireachta, in úsáid na 
seirbhísí tacaíochta do scoileanna, agus sna nósanna imeachta a bhaineann le dul i 
gcomhairle agus le comhoibriú laistigh de scoileanna agus idir scoileanna. 
 
Aithníonn polasaí na Roinne Oideachais agus Eolaíochta i dtaobh an oideachais do 
dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu go bhfuil gá le soláthar leanúnach 
do na daltaí seo, a shíneann ó chlárú lánaimseartha i ngnáthranganna i scoileanna 
príomhshrutha go clárú lánaimseartha i scoileanna speisialta. I ngeall ar mhian 
tuismitheoirí go gcuirfí oideachas ar a gcuid leanaí i dtimpeallacht chuimsitheach 
oideachais, tá méadú sonrach le blianta beaga anuas ar líon na ndaltaí le riachtanais 
speisialta oideachais atá á gclárú in iar-bhunscoileanna príomhshrutha. Ar an dul 
céanna, tá méadú mór ar líon na múinteoirí agus na foirne cúraim atá á soláthar do 
scoileanna chun tacú le hoideachas na ndaltaí seo. Tá sé i gceist go soláthródh na 
Treoirlínte comhairle i dtaobh an chleachtais is fearr maidir le hoideachas a sholáthar 
do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu laistigh den reachtaíocht atá i 
bhfeidhm faoi láthair. Déanann foilsiú na dTreoirlínte freastal freisin ar iarratais ó 
údaráis bhainistíochta scoile agus ó mhúinteoirí ar threoir agus ar thacaíocht maidir le 
hoideachas agus cuimsiú na ndaltaí seo. 
 
Bíonn fadhbanna nach beag ag scoileanna maidir le cuimsiú daltaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu, toisc, mar shampla, go mbíonn orthu curaclam ábhar-
lárnach a sholáthar, na daltaí a ullmhú do scrúduithe stáit agus do ‘rás na bpointí’. 
Castar a lán múinteoirí éagsúla ar dhaltaí i rith an lae scoile agus i gcaitheamh na 
seachtaine, agus, sa tslí chéanna, bíonn réimse leathan grúpaí ranga faoin a gcúram ag 
múinteoirí. Aithnítear go bhfuil iar-bhunscoileanna go ginearálta ag déileáil go 
héifeachtach leis na fadhbanna a bhaineann leis an meadú mór daltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu atá á gclárú. Cuireann na Treoirlínte leis an dea-
chleachtas atá ann cheana féin agus cuireann siad moltaí i láthair i dtaobh an 
chleachtais sin a fhorbairt amach anseo. 
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Molann na Treoirlínte cur chuige scoile-uile maidir le forbairt agus feidhmiú polasaí. 
Tugann cur chuige mar sin deis don bhainistíocht agus do na múinteoirí oibriú laistigh 
de chreatlach comhordaithe polasaí agus páirt éifeachtach a ghlacadh in oideachas 
oiriúnach a sholáthar do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Cuirtear 
comhairle ar fáil sna Treoirlínte faoi rólanna na mball éagsúla foirne sa scoil agus na 
slite a bhféadfadh siad comhoibriú go héifeachtach lena chéile, leis na tuismitheoirí 
agus le gníomhaireachtaí lasmuigh, i soláthar oideachais do dhaltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu. Pléitear saghsanna éifeachtacha cur chuige 
maidir le riaradh foirne agus modhanna múinte. 
 
Cuireann na Treoirlínte moltaí i láthair faoi shlite ina bhféadfaí na hacmhainní atá ar 
fáil, acmhainní foirne ina measc, a eagrú agus a úsáid go héifeachtach laistigh den 
scoil ar mhaithe leis na mic léinn atá cláraithe cheana féin. Ní phléann na Treoirlínte 
cúrsaí riaracháin ná cúrsaí teicniúla, ar nós riaradh foirne, soláthar cóiríochta scoile, 
nó nósanna imeachta chun acmhainní breise a chur ar fáil do scoileanna ar mhaithe le 
daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Próiseáltar na gnéithe seo den 
soláthar ar bhealaí eile; tá sceidil ghinearálta foirne agus cúrsaí riartha acmhainní, mar 
shampla, faoi chúram na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta agus rannóga 
riaracháin na Roinne Oideachais agus Eolaíochta. Socraítear gnéithe áirithe eile, 
cúrsaí tuarastail agus oiliúna mar shampla, faoi choimirce na ngníomhaireachtaí 
fostaíochta cuí agus trí shocruithe agus plé idir an Roinn agus na páirtnéirí oiriúnacha 
san oideachas, cumainn na múinteoirí mar shampla, nó eagrais bhainistíochta scoile, 
nó cumainn tuismitheoirí, agus na coláistí a sholáthraíonn oiliúint phroifisiúnta do 
mhúinteoirí. 
 
Cuirtear na Treoirlínte i láthair mar eolas ar an gcleachtas is fearr ó thaobh pleanála 
agus forbartha scoile. Moltar do lucht bainistíochta agus do mhúinteoirí an chomhairle 
a sholáthraítear sna Treoirlínte a iniúchadh agus í a chur in oiriúint agus a úsáid ina 
bpolasaithe scoile agus ina nósanna imeachta féin. Ó tharla go bhfuil an-éagsúlacht 
idir scoileanna ó thaobh méid, líon na ndaltaí atá cláraithe, agus an líon a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu, caitheann gach scoil freastal a dhéanamh de réir 
a cúinsí áirithe féin ar riachtanais a cuid daltaí. 
 
Sular foilsíodh na Treoirlínte, chuathas i gcomhairle ar feadh tréimhse fada leis na 
páirtnéirí san oideachas, cumainn tuismitheoirí san áireamh, chomh maith le cumainn 
bhainistíochta, cumainn mhúinteoirí, ollscoileanna agus coláistí oideachais. Fíodh a 
lán de na moltaí, a fuarthas le linn na tréimhse plé, isteach sa tuairisc seo. 
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Aithnítear go bhfuil forbairt á déanamh i gcónaí ar achar an oideachais do riachtanais 
speisialta agus go bhféadfadh go mbeadh oiriúnú agus athchóiriú le déanamh ar na 
Treoirlínte amach anseo, de réir na forbartha a dhéanfar ar chúrsaí taighde agus ar 
chleachtas sa réimse. Seans, freisin, go mbeidh gá le hathchóiriú de réir an dul chun 
cinn náisiúnta a thiocfaidh as obair na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta, 
as feidhmiú an Achta um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta 
Oideachais Acu (2004), as athruithe i siollabais na n-ábhar éagsúla, agus as 
riachtanais na scrúduithe stáit. D’fhéadfadh sé go dtiocfadh athruithe sonracha ar 
eagar agus ar bhainistíocht iar-bhunscoileanna mar thoradh ar athruithe sna réimsí 
seo, socruithe do sholáthar oideachais do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu san áireamh. 
 
Agus na Treoirlínte á gcur le chéile, bhí an bhéim ar oideachas agus ar chuimsiú 
daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu in iar-bhunscoileanna 
príomhshrutha. Táthar den tuairim go mbeidh gnéithe áirithe de na Treoirlínte 
úsáideach d’fhoireann agus do bhainistíocht scoileanna speisialta, go háirithe iad siúd 
ina gcuirtear cláracha teastais ar fáil do dhaltaí. 
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Caibidil 1 
 
An cúlra stairiúil, an soláthar faoi láthair agus an 
comhthéacs dlithiúil 
 
Príomhthéamaí 
 
1. Gné den fhorbairt náisiunta agus idirnáisiúnta is ea cuimsiú daltaí a bhfuil 

riachtanais speisialta oideachais acu i scoileanna príomhshrutha, gné a 
dtacaíonn reachtaíocht náisiúnta léi, chomh maith le ráitis agus tuairiscí ó 
eagrais idirnáisiúnta mar Na Náisiúin Aontaithe agus Comhairle na hEorpa. 

 
2. Tá an sainmhíniú seo ar an téarma ‘riachtanais speisialta oideachais’ san 

Acht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais 
Acu 2004: ‘teorannú ar chumas duine a bheith páirteach san oideachas agus 
leas a bhaint as, mar gheall ar éagumas buan coirp, céadfaíoch, sláinte 
intinne nó éagumas foghlama nó aon drochbhail eile a bhfuil de thoradh 
uirthi nach bhfoghlaimíonn an duine sin mar a dhéanann duine nach bhfuil 
an drochbhail sin air …’ 

 
3. Seo thíos cuid de na hacmhainní breise a chuirtear ar fáil do scoileanna 

príomhshrutha, chun cabhrú leo daltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais, nó difríochtaí eile foghlama acu, a chuimsiú sa phríomhshruth: 
•  soláthar múinteoirí acmhainne agus cúntóirí do riachtanais speisialta 
• seirbhísí agus oiriúnú speisialta, mar an tSeirbhís Múinteoireachta 

Cuairte, deontais do theicneolaíocht chúnta, seirbhís speisialta iompair, 
oiriúnú réasúnta i scrúduithe stáit, agus díolúine ó fhoghlaim na Gaeilge 

• scéimeanna do scoileanna i gceantair atá faoi mhíbhuntáiste oideachais, 
tacaíocht bhreise do dhaltaí de chuid an Lucht Siúil, agus tacaíocht 
teanga do dhaltaí ar teanga bhreise acu an Béarla. 

 
4. Soláthraíonn An tAcht Oideachais 1998, An tAcht Oideachais (Leas),  2000, 

Na hAchtanna um Stádas Comhionann 2000 agus 2004 agus an tAcht um 
Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu 2004 
fráma dlí do chuimsiú daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i 
scoileanna prímhshrutha. 

 
5. Soláthraíonn an tAcht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais 

Speisialta Oideachais Acu 2004 fráma dlí do mheastóireacht agus do 
phleananna aonair oideachais do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu. 

 
6. Déanann An tAcht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta 

Oideachais acu soláthar do bhunú na Comhairle Náisiúnta um Oideachas 
Speisialta. Fostaíonn an Chomhairle seo líonra náisiúnta eagraithe don 
oideachas do lucht riachtanas speisialta, agus is iad na heagraithe seo an 
príomhlucht teagmhála do thuismitheoirí, do scoileanna agus d’udaráis 
áitiúla sláinte maidir le cúrsaí eagraithe, comhordaithe agus soláthair 
seirbhísí oideachais do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. 
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1.1 Reamhrá 
 
Tugtar cuntas sa chaibidil seo ar an soláthar oideachais speisialta i scoileanna. 
Déantar cur síor mar atá faoi láthair ar na reachtaíochtaí a bhaineann le soláthar 
oideachais speisialta agus leagtar béim faoi leith ar a bhfuil i gceist iontu do 
scoileanna. Pléitear aidhmeanna agus prionsabail an oideachais speisialta. Chun an 
fhorbairt a tharla le blianta beaga anuas ar oideachas speisialta a chomhthéacsú, agus 
chun forléiriú a thabhairt ar chúrsaí mar atá faoi láthair, mar aon leis an bhforbairt is 
gá a dhéanamh amach anseo, tugtar breacthuairisc sa chaibidil seo ar an gcúlra 
stairiúil a bhaineann le hoideachas speisialta a sholáthar in Éirinn. 
 
1.2 An cúlra stairiúil 
 
1.2.1 Bunú scoileanna agus ranganna speisialta 
Bunaíodh scoileanna speisialta chomh fada siar le tús na naoú aoise déag, go príomha 
chun oideachas a sholáthar do dhaltaí a raibh míchumais chéadfaíocha orthu. Le 
himeacht ama, bunaíodh scoileanna speisialta chun freastal ar riachtanais daltaí a 
raibh catagóirí eile míchumais orthu. I seascaidí agus i seachtóidí na fichiú aoise, agus 
Tuairisc an Choimisiúin Fhiosraithe ar Laige Intinne foilsithe (1965), tháinig borradh 
sonrach ar sholáthar oideachais do dhaltaí a raibh riachtanais speisialta oideachais 
acu. Is iomaí áit ar bunaíodh scoileanna speisialta, i dtús báire chun oideachas a 
sholáthar do dhaltaí a raibh míchumas éadrom nó measartha ginearálta foghlama 
orthu, agus ina dhiaidh sin, do dhaltaí a raibh catagóirí eile míchumais orthu. 
Ainmníodh na scoileanna seo ina mbunscoileanna speisialta agus d’fheidhmigh siad 
de réir na rialacha do bhunscoileanna. In áiteanna ar braitheadh nár chuí nó nárbh 
fhéidir scoil speisialta a bhunú, cuireadh ranganna speisialta ar fáil. I mbunscoileanna 
príomhshrutha a bunaíodh formhór na ranganna speisialta; soláthraíodh roinnt bheag 
ranganna speisialta in iar-bhunscoileanna freisin. 
 
Tá an-obair déanta ag na scoileanna agus na ranganna speisialta, ó bunaíodh iad, i 
réimse an oideachais do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Tá taithí 
luachmhar faighte ag múinteoirí i scoileanna speisialta agus ardleibhéal saineolais 
forbartha acu ar conas freastal a dhéanamh ar riachtanais speisialta oideachais a gcuid 
daltaí. Gné shonrach de na scoileanna speisialta ná gur féidir leo, de réir rialacha na 
Roinne Oideachais agus Eolaíochta, daltaí a chlárú ón am a sroicheann siad ceithre 
bliana d’aois agus iad a choinneáil ar an rolla go dtí deireadh na scoilbhliana ina 
sroicheann siad ocht mbliana déag d’aois. Tugann sé seo deis oideachas leanúnach a 
fháil agus éascaíonn sé díriú acmhainní ar phobail áirithe agus ar cheantair áirithe 
tíreolaíochta. 
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Toradh amháin, áfach, a d’éirigh as líonra scoileanna agus ranganna speisialta a 
bhunú ar fud na tíre ná gur tháinig córas oideachais speisialta chun cinn, a d’oibrigh 
go neamhspleách, a bheag nó a mhór, ar an gcóras príomhshrutha, ag leibhéil an 
bhunoideachais agus an iar-bhunoideachais araon. Tharla sé seo toisc gur glacadh leis 
gurbh é an tslí ab fhearr le freastal a dhéanamh ar dhaltaí a raibh riachtanais speisialta 
oideachais acu ná iad a chur i scoileanna agus i ranganna speisialta. Níor léir go ró-
mhinic ag an am go mbeadh bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna príomhshrutha 
inúsáidte agus oiriúnach mar shuímh do na daltaí seo. Bhí de thoradh ar an bhfáil a 
bhí ar chóras speisialta oideachais ina bhféadfaí freastal go sásúil ar dhaltaí a raibh 
riachtanais speisialta oideachais acu gur cuireadh cúl ar an bpróiséas cuimsithe daltaí 
a raibh riachtanais speisialta oideachais acu i scoileanna príomhshrutha, go háirithe 
iar-bhunscoileanna príomhshrutha. 
 
Cé gur measadh go coitianta fós ag tús na nóchaidí gurbh iad na scoileanna speisialta 
ab fhearr chun freastal a dhéanamh ar dhaltaí a raibh riachtanais speisialta oideachais 
acu, bhí tuiscint níos grinne ag teacht chun cinn de réir a chéile i measc an phobail ar 
an ngá a bhí ann le sochaí níos cothroime a chruthú agus chuige seo go gcaithfí 
bogadh ar aghaidh ón soláthar leithleach chuig rochtan agus cuimsiú i scoileanna 
príomhshrutha. 
 
1.2.2 Tuairisc an Choiste Athbhreithnithe ar Oideachas Speisialta (1993) 
Bhunaigh an tAire Oideachais an Coiste Athbhreithnithe ar Oideachas Speisialta i 
1991 chun athbhreithniú a dhéanamh ar an soláthar oideachais ag an am do dhaltaí a 
raibh riachtanais speisialta oideachais acu. Iarradh ar an gcoiste moltaí a dhéanamh 
faoi dhaltaí a raibh riachtanais speisialta oideachais acu a aithint agus faoin bhforbairt 
ba cheart a dhéanamh ar sheirbhísí oideachais speisialta i ngnáthscoileanna, i 
ranganna speisialta agus i scoileanna speisialta agus socruithe speisialta ar bith eile ba 
ghá a dhéanamh de réir riachtanais áirithe gach dalta. 
 
Chuir an coiste a thuairisc os comhair an Aire i 1993. Sa tuairisc sin déantar cur síos 
mar seo ar oideachas speisialta:  
 

“any educational provision which is designed to cater for students with special 
educational needs, and is additional to or different from the provision which is generally 
made in ordinary classes for pupils of the same age.” 
(Department of Education and Science, 1993a, p.18) 

 
Mhol Tuairisc an Choiste Athbhreithnithe go gcuirfí soláthar leanúnach oideachais ar 
fáil do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, ón a gcur go 
lánaimseartha i scoil speisialta go dtína gcur i ngnáthrang, le tacaíocht, i scoil 
phríomhshrutha,. Maidir le cuimsiú daltaí a bhfuil míchumais orthu i ranganna 
príomhshrutha, thuairiscigh an coiste go raibh siad i bhfábhar ‘oiread cuimsithe agus 
atá oiriúnach agus indéanta, agus a laghad leithlisithe agus is féidir’  
(An Roinn Oideachais, 1993a, lch. 22). 
 
Mhol an coiste seacht bprionsabal bhunúsacha a d’oirfeadh mar threoirlínte 
d’fhorbairt soláthar oideachais speisialta: 
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“1. All children, including those with special educational needs, have a right to 
an appropriate education. 
2. The needs of the individual child should be the paramount consideration when 
decisions are made concerning the provision of special education for that child. 
3. The parents of a child with special educational needs are entitled to and should 
be enabled to play an active part in the decision-making process; their wishes 
should be taken into consideration when recommendations on special education 
provision are being made. 
4. A continuum of services should be provided for students with special 
educational needs, ranging from full-time education in ordinary classes, with 
additional support as may be necessary, to full-time education in special schools. 
5. Except where individual circumstances make this impracticable, appropriate 
education for all students with special educational needs should be provided in 
ordinary schools. 
6. Only in the most exceptional circumstances should it be necessary for a child 
to live away from home in order to avail of an appropriate education. 
7. The state should provide adequate resources to ensure that students with 
special educational needs can have an education appropriate to those needs. 
(Department of Education and Science, 1993a, pp. 19, 20)” 
 

Dhearbhaigh Rialtas i ndiaidh Rialtais a dtacaíocht do na prionsabail a chuir Tuairisc 
an Choiste Athbhreithnithe i láthair. Thacaigh An Páipéar Bán ar Oideachas, Rianú na 
Todhchaí i gcúrsaí Oideachais (1995) le coincheap an tsoláthair leanúnaigh 
oideachais do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus le córas a 
sholáthar a bheadh solúbtha go leor chun freastal a dhéanamh ar éagsúlacht na 
riachtanas de réir mar a théann daltaí chun cinn sa chóras oideachais. 
 
Tá tábhacht ar leith le blianta beaga anuas, leis an gcúigiú prionsabal – a mholann gur 
chóir oideachas oiriúnach do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a 
sholáthar i ngnáthscoileanna más féidir – nuair a bhíonn béim á leagan ar chlárú breis 
daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i mbunscoileanna agus in iar-
bhunscoileanna príomhshrutha. 
 
1.3 Gluaiseacht idirnáisiúnta i dtreo an chuimsithe 
 
Is cleachtas idirnáisiúnta anois é daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a 
chuimsiú i scoileanna príomhshrutha. Tá cuntas thíos ar thrí shampla den ghluaiseacht 
i dtreo daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a chuimsiú in oideachas 
príomhshrutha, samplaí a bhaineann leis na nóchaidí agus le blianta tosaigh na haoise 
seo. 
 
1.3.1 Ráiteas Salamanca agus Plean Gnímh don Oideachas do Riachtanais 

Speisialta (1994) 
Aontaíodh ar Ráiteas Salamanca ar oideachas do na daltaí uile a bhfuil míchumas 
orthu, ag Comhdháil Dhomhanda ar Oideachas do Riachtanais Speisialta a thionól 
UNESCO i Salamanca i mí an Mheithimh 1994; d’iarr an Ráiteas seo go bhféachfaí 
feasta ar chuimsiú mar ghnáthchleachtas (UNESCO, 1994). Tá Éire i measc an dá thír 
is nócha agus an chúig eagras idirnáisiúnta is fiche a aontaíonn le Ráiteas Salamanca. 
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Tosaíonn Ráiteas Salamanca le dualgas an Stáit oideachas a sholáthar do chách. 
Aithnítear an gá agus an phráinn a bhaineann le soláthar oideachais do gach dalta, óg 
agus fásta, laistigh den ghnáthchóras oideachais. Luaitear go gcaithfidh daltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu teacht a bheith acu ar oideachas i 
ngnáthscoileanna agus deir an Ráiteas freisin 

“Regular schools with this inclusive orientation are the most effective means of 
combating discriminatory attitudes, creating welcoming communities, building an 
inclusive society and achieving education for all.” (UNESCO, 1994, section 2) 

 
Is é prionsabal bunaidh na scoile cuimsithí, mar a mholtar i Ráiteas Salamanca é, ná 
go mbeadh na daltaí go léir ag foghlaim i dteannta a chéile, nuair is féidir é, agus go 
gcaithfidh gnáthscoileanna riachtanais éagsúla a gcuid daltaí a aithint agus freagairt 
dóibh, fad atá tacaíocht agus seirbhisí leanúnacha á soláthar freisin chun déileáil leis 
na riachtanais sin. 
 
Thairis sin, chuir Comhdháil Salamanca Creatlach Gnímh nua chun cinn. Is é an 
bunphrionsabal treorach a bhaineann leis an gCreatlach Gnímh ná gur chóir do 
ghnáthscoileanna glacadh le gach aon dalta, is cuma cén riocht coirp, intinne, 
sóisialta, mothúchánach, teanga nó eile atá orthu. Deir an Creatlach Gnímh gur chóir 
go n-éileodh gach polasaí oideachais go mbeadh áiteanna sa scoil áitiúil do dhaltaí a 
bhfuil míchumais orthu, an scoil céanna ar a mbeadh daltaí nach bhfuil míchumas 
orthu ag freastal. 
 
1.3.2 Comhairle na hEorpa, Ráiteas Polaitíochta (2003) agus Plean Gnímh 2006 
Ag an dara comhdháil Airí Eorpacha a bhí freagrach as polasaithe i leith imeascadh 
daoine a bhfuil míchumas orthu, i Malaga na Spáinne, Bealtaine 2003, phléigh na 
hAirí na comhphrionsabail ba chóir a chur i bhfeidhm i bhforbairt polasaithe amach 
anseo maidir le daoine a bhfuil míchumas orthu agus i soláthar seirbhíse poiblí. 
D’aontaigh na hAirí gur “gné bhunúsach den imeascadh sóisialta é an t-oideachas 
agus gur chóir iarrachtaí a dhéanamh deis a thabhairt do dhaltaí a bhfuil míchumais 
orthu freastal ar scoil phríomhshrutha má cheaptar go rachadh sin chun tairbhe don 
dalta, chun an t-aistriú ón scoil nó ón ardoideachas go dtí an fhostaíocht a éascú, agus 
chun coincheap na foghlama saoil a fhorbairt.” (Comhairle na hEorpa, 2003). 
 
Agus ráiteas Malaga mar bhonn leis, cuireadh Plean Gnímh Chomhairle na hEorpa le 
chéile chun cearta agus lánpháirtíocht daoine a bhfuil míchumas orthu sa tsochaí 
2006-2015 a chur chun cinn; leagann an Plean seo amach aidhmeanna agus bearta 
áirithe do na ballstáit. I measc na n-aidhmeanna a luaitear sa Phlean Gnímh tá 
“deimhin a dhéanamh de go bhfuil deis ag daoine a bhfuil míchumas orthu áit a lorg 
san oideachas príomhshrutha trí na húdaráis chuí a spreagadh chun soláthar 
oideachais a fhorbairt a dhéanfaidh freastal ar riachtanais a bpobal michumasach” 
(Comhairle na hEorpa, 2006, lch. 16). Beart cinnte atá leagtha amach do gach ballstát 
ná “a chinntiú go bhfaigheann daoine a bhfuil míchumas orthu, agus leanaí san 
áireamh, an tacaíocht is gá dóibh, laistigh den chóras príomhshrutha oideachais, chun 
éascú a dhéanamh ar sholáthar éifeachtach oideachais dóibh. I gcásanna eisceachtúla, 
áit nach ndéanann an córas príomhshrutha oideachais freastal ar na riachtanais 
speisialta dá gcuid atá measta go proifisiúnta, féachfaidh ballstáit chuige go 
soláthrófar tacaíocht éifeachtach de shaghas eile a bhíonn de réir aidhm an 
lánchuimsithe. Ba cheart go spreagfadh gach soláthar speisialta agus príomhshrutha 
an t-aistriú go hoideachas príomhshrutha agus go mbeadh na haidhmeanna agus na 
caighdeáin chéanna i gceist iontu.” (Comhairle na hEorpa, 2006, lch. 16). 
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1.3.3 Comhdháil Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe um Chearta Daoine a bhfuil 

Míchumais orthu (2006) 
Faoin teideal “Oideachas”, leagann Alt 24 de dhréacht-thuairisc Chomhdháil na 
Náisiún Aontaithe um Chearta Daoine a bhfuil Míchumais orthu (Lúnasa 2006) 
dianoibleagáid ar rialtais oideachas cuimsitheach a sholáthar dá lucht foghlama uile. 
Deir Alt 24 gur chóir do gach aon stát – chun freastal a dhéanamh ar chearta daoine le 
míchumas oideachas gan idirdhealú, agus ar bhonn comhdheiseanna a bheith acu –
córas cuimsitheach oideachais ag gach leibhéal agus foghlaim saoil a chinntiú. Agus 
an aidhm seo á cur i ngníomh, caithfidh stáit a chinntiú: 
 

(a) nach gcoinnítear daoine a bhfuil míchumais orthu amach as an gcóras ginearálta 
oideachais ar bhonn a míchumas, agus nach gcoinnítear leanaí a bhfuil míchumais orthu 
amach as saoroideachas bunscoile ná iar-bhunscoile ar bhonn a míchumas; 

 
(b) go bhfuil teacht ag daoine a bhfuil míchumais orthu ar shaoroideachas maith 

cuimsitheach bunscoile agus iar-bhunscoile ar chomhchéim le daoine eile sna pobail ina 
bhfuil cónaí orthu; 

 
(c) go ndéantar oiriúnú réasúnta do riachtanais an duine aonair; 
 
(d) go bhfaigheann daoine a bhfuil míchumais orthu an tacaíocht is gá, laistigh den chóras 

ginearálta oideachais, chun a gceart ar oideachas fóinteach a éascú; 
 
(e) go soláthraítear saghsanna éifeachtacha tacaíochta aonair i dtimpeallachtaí a éascaíonn an 

uasmhéid forbartha, idir acadúil agus sóisialta, a thagann le haidhm an lánchuimsithe.  
(Náisiúin Aontaithe, 2006) 

 
1.4 Sainmhíniú ar riachtanais speisialta oideachais 
 
Déantar plé go forleathan sa litríocht ar oideachas speisialta ar an téarma “riachtanais 
speisialta oideachais”, agus is iomaí sainmhíniú a cuireadh chun cinn in Éirinn agus 
go hidirnáisiúnta. Forbraíodh na sainmhínithe seo ar mhaithe le haidhmeanna éagsúla, 
mar shampla (a) pleanáil agus soláthar oideachais ag leibhéal an chórais, (b) 
idirdhealú idir dhaoine aonair i gcúrsaí taighde, agus (c) riachtanais speisialta 
oideachais duine aonair a aithint, ar mhaithe le hidirghabháil oiriúnach oideachais a 
dhéanamh. Is é an míniú a úsáidtear sna Treoirlínte seo ná an sainmhíniú ar 
riachtanais speisialta oideachais a thugtar san Acht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil 
Riachtanais Speisialta Oideachais Acu (2004). San Acht sin, tugtar an sainmhíniú seo 
ar “riachtanais speisialta oideachais” 

“maolú ar chumas an duine páirt a ghlacadh san oideachas agus leas a bhaint as mar gheall ar 
mhíchumas buan coirp, céadfaíoch, sláinte intinne nó míchumas foghlama, nó laige ar bith eile a 
bhfuil de thoradh uirthi nach bhfoghlaimíonn an duine sa tslí chéanna a dhéanann duine nach 
bhfuil an laige sin air …”  
(Rialtas na hÉireann, 2004b, alt 1). 

 
1.5 Aidhmeanna agus prionsabail an oideachais speisialta 
 
Tá aidhmeanna an oideachais do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 
leagtha amach ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta sa léargas 
ginearálta atá mar réamhrá leis na Treoirlínte ón gComhairle Náisiúnta Curaclaim 
agus Measúnachta do Mhúinteoirí atá i mbun Daltaí a bhfuil Míchumais Ghinearálta 
Fhoghlama orthu (Dréacht), áit a ndeirtear 
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go bhfuil aidhmeanna ginearálta an oideachais do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu ag teacht leo siúd a bhaineann le chuile dhalta, iad seo ina measc 
(a)  a chur ar chumas an dalta saol iomlán sásúil a bheith aige/aici, buaic a (h)acmhainne 
a bhaint amach mar dhuine aonair ar leith, trí theacht a bheith aige/aici ar churaclam 
leathan cothrom; 
(b) cabhrú leis an dalta gníomhú chomh neamhspleách agus is féidir sa tsochaí, trí 
thacaíocht oideachais a sholáthar mar is gá chuige sin; 
(c)  a chur ar chumas an dalta leanúint leis an bhfoghlaim agus é/í ina d(h)uine fásta. 
(Léargas Ginearálta, Treoirlínte do Mhúinteoirí Daltaí a bhfuil Míchumais Ghinearálta 
Fhoghlama orthu (Dréacht) (An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, 
2002, lch. 2) 

 
Tagann na Treoirlínte seo anois le haidhmeanna an oideachais do dhaltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu mar a leagtar amach iad i ndréacht-threoirlínte na 
Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta. Thairis sin, tacaíonn na 
Treoirlínte seo leis an tuairim go bhfuil forbairt agus foghlaim ar chumas gach dalta, 
ach taithí oiriúnach fhoghlama agus leibhéil shásúla tacaíochta a sholáthar dó/di. Á 
chur san áireamh go bhfuil gach aon dalta i dteideal caighdeán ard oideachais a fháil i 
dtimpeallacht chomh cuimsitheach agus is féidir, moltar go tréan go léifí na 
Treoirlínte seo agus go gcuirfí i bhfeidhm iad in éineacht le Treoirlínte na Comhairle 
Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta. 
 
1.6 Cuimsiú daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i scoileanna 

príomhshrutha 
 
Tar éis don Aire Oideachais agus Eolaíochta a fhógairt i Samhain na bliana 1998 go 
bhfreagrófaí láithreach d’iarratais ar thacaíocht bhreise do dhaltaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu i scoileanna príomhshrutha, tosaíodh ar chórais nua chun 
postanna do mhúinteoirí acmhainne agus do chúntóirí do riachtanais speisialta a 
sholáthar do scoileanna. Soláthraítear na hacmhainní seo i bhfoirm uaireanta a’ chloig 
páirtaimseartha nó postanna lánaimseartha agus de réir riachtanas speisialta 
measúnaithe oideachais gach dalta. Na postanna múinteoireachta a chruthaítear trí 
uaireanta breise teagaisc a sholáthar i scoileanna, do dhaltaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu, tugtar postanna ‘múinteoirí acmhainne’ orthu sa doiciméad 
seo. 
 
1.6.1 Acmhainní d’iar-bhunscoile chun tacú leo daltaí a bhfuil riachtanais 

speisialta oideachais acu a chuimsiú 
Ceadaítear uaireanta a’ chloig múinteoireachta acmhainne d’iar-bhunscoileanna chun 
tacú le daltaí aonair a bhfuil measúnú déanta go bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu, de réir polasaí na Roinne Oideachais agus Eolaíochta. Braitheann 
leibhéal na n-uaireanta múinteoireachta acmhainne a sholáthraítear do scoil ar líon na 
ndaltaí sa scoil a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus ar leibhéal a gcuid 
riachtanas. Tá na nósanna imeachta a bhaineann le dáileadh postanna múinteoireachta 
agus postanna mar chúntóirí do riachtanais speisialta leagtha amach sna ciorcláin a 
eisíonn an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus An Chomhairle Náisiúnta um 
Oideachas Speisialta ó am go ham. (Tá na ciorcláin seo ar fáil ar láithreán gréasáin na 
Roinne Oideachais agus Eolaíochta www.education.ie agus ar láithreán gréasáin na 
Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta, www.ncse.ie. Tá liosta na gciorclán 
chuig scoileanna i dtaobh oideachais speisialta, a bhí ar fáil agus na Treoirlínte seo á 
bhfoilsiú in Aguisín A.) 
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Tá An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta, trí líonra eagraithe do 
riachtanais speisialta, freagrach as cinntí a dhéanamh faoi phostanna do mhúinteoirí 
acmhainne agus do chuntóirí riachtanas speisialta a dháileadh ar scoileanna. 
Féadfaidh scoil iarratas a chur chuig An Chomhairle Náisiúnta um Oideachais 
Speisialta ag lorg acmhainní breise do dhalta a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
aige/aici. Féadfaidh An Chomhairle iarraidh ar scoil sainsoláthar a dhéanamh do 
dhaltaí a bhaineann le catagóir áirithe riachtanais speisialta (laige radhairc mar 
shampla, nó meánmhíchumas ginearálta foghlama, nó uathachas) i gceantar 
tíreolaíochta áirithe. I gcásanna mar sin ceadaítear foireann bhreise de ghnáth chun a 
chur ar chumas na scoile rang nó aonad speisialta a sholáthar do dhaltaí sa chatagóir 
riachtanas speisialta oideachais atá i gceist. 
 
1.6.2 Riaradh acmhainní foirne in iar-bhunscoileanna chun cuimsiú daltaí a 

bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a éascú 
Cuireann castacht an eagraithe in iar-bhunscoileanna leis an dúshlán a bhaineann le 
hoideachas oiriúnach a sholáthar do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu. Baineann an-deacracht le hullmhú tráthchláir d’ábhair éagsúla, le dáileadh foirne 
agus leis an ngá atá ann le cláir aonair oideachais agus curaclam leathan cothrom 
difreálaithe a sholáthar do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, cúram 
a thiteann ar bhainistíocht agus ar mhúinteoirí na scoile. Is iomaí scoil agus múinteoir 
a d’fhreagair go dearfach don chúram seo trí dheiseanna forbartha inghairme a lorg 
agus trí iniúchadh a dhéanamh ar an raidhse litríochta atá ar fáil in achar an oideachais 
speisialta. Thairis sin, tá dul chun cinn sonrach á dhéanamh ag iar-bhunscoileanna 
áirithe– uaireanta le tacaíocht ón Tionscnamh Pleanála Forbartha Scoile agus an 
tSeirbhís Tacaíochta don Oideachas Speisialta – maidir le heiseamláirí a fhorbairt den 
dea-chleachtas in oideachas do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. 
Tá foirne tacaíochta oideachais do riachtanais speisialta curtha le chéile ag roinnt 
scoileanna agus iad ar a ndícheall ag forbairt comhchleachtas comhoibrithe i measc 
múinteoirí ábhar, múinteoirí acmhainne agus múinteoirí tacaíochta foghlama, chun 
cur chuige níos comhoibrithí a sholáthar i leith freastal éifeachtach a dhéanamh ar 
dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 
 
Braitheann an eiseamláir eagraithe a roghnaítear i scoil áirithe, cuid mhaith, ar líon na 
ndaltaí sa scoil a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus ar leibhéal na  
n-acmhainní atá ar fáil. Ar na cúinsí seo, cuid mhaith, freisin a bhraitheann an tslí ar 
chóir do mhúinteoirí acmhainne a bpáirt a imirt. Is é cúram lárnach na múinteoirí 
acmhainne ná daltaí a mhúineadh, pé acu ina nduine is ina nduine, i ngrúpaí beaga, i 
ranganna speisialta, nó trí chomhartheagasc lena gcomhleacaithe, a dhéantar é seo. 
 
I dteannta múinteoirí tacaíochta foghlama, is feidir le múinteoirí acmhainne bheith 
páirteach i bpolasaithe agus inósanna imeachta scoile-uile a dhréachtadh agus a chur i 
bhfeidhm in achair mar mheastóireacht, aistriú daltaí ó bhunscoileanna go hiar-
bhunscoileanna, obair na gcúntóirí do riachtanais speisialta, agus pleanáil chláir 
traschuraclaim. Féadfaidh múinteoirí acmhainne agus múinteoirí tacaíochta foghlama 
feidhmiú an oideachais chuimsithe a chur chun cinn laistigh den scoil trí phleanáil 
chomhoibritheach le múinteoirí príomhshrutha. Tig le múinteoirí acmhainne agus 
múinteoirí tacaíochta foghlama tacaíocht ghairmiúil thábhachtach a sholáthar do 
mhúinteoirí príomhshrutha trí eolas a scaipeadh ar mhodhanna agus ar straitéisí 
oiriúnacha múinteoireachta don fhoghlaim difreálaithe. (Pléitear rólanna an 
mhúinteora acmhainne agus an mhúinteora tacaíochta foghlama níos mine i gCaibidil 
3. Pléitear pleanáil agus eagrú scoile i gCaibidil 2.) 
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1.6.3 Acmhainní do bhunscoileanna chun tacú le cuimsiú daltaí a bhfuil 

riachtanais speisialta oideachais acu 
Formhór mór na ndaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu atá ag tosú ar an 
iar-bhunscoil, beidh na riachtanais sin dá gcuid aitheanta fad a bhí siad cláraithe sa 
bhunscoil agus tacaíocht is acmhainní breise dá réir sin curtha ar fáil dóibh. Chun 
roinnt eolais a sholáthar do mhúinteoirí agus don bhainistíocht iar-bhunscoile, tugtar 
gearrchuntas sa rannóg seo ar dháileadh acmhainní breise foirne i mbunscoileanna, do 
dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. 
 
Déantar dáileadh ginearálta uaireanta a’ chloig múinteoireachta tacaíochta foghlama 
agus múinteoireachta acmhainne ar gach bunscoil phríomhshrutha, faoi réir an chórais 
nua dáilithe ar cuireadh tús leis i 2005. Soláthraíonn an scéim ghinearálta dáilithe 
tacaíocht bhreise mhúinteoireachta do dhaltaí atá i dteideal tacaíocht fhoghlama a 
fháil agus dóibh siúd a bhfuil riachtanais speisialta ard-mhinicíochta fhoghlama acu, 
is é sin, iad sin a bhfuil sainmhíchumas foghlama acu, míchumas éadrom ginearálta 
idir eatarthu, nó míchumas éadrom ginearálta foghlama. Soláthraítear uaireanta a’ 
chloig múinteoireachta acmhainne de réir an dalta aonair do dhaltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta lagmhinicíochta oideachais acu. Leagtar amach mionsonraí na 
scéime ginearálta soláthair  i gCiorclán OID SP 02/05 agus tá moltaí cuidiúla do 
scoileanna ann i dtaobh dáileadh solúbtha na n-acmhainní múinteoireachta a 
sholáthraítear faoi réir na scéime. 
 
Déantar idirdhealú i gCiorclán OID SP 02/05 idir sholáthar acmhainní breise 
múinteoireachta don tacaíocht fhoghlama agus do riachtanais speisialta oideachais ar 
thaobh amháin agus úsáid na n-acmhainní seo ar an taobh eile. Moltar go ndéanfaí 
eagrú solúbtha ar na hacmhainní laistigh den scoil, chun a dheimhniú go ndéantar 
freastal ar riachtanais speisialta oideachais na ndaltaí. Déantar tagairt do bhunú foirne 
speisialta tacaíochta oideachais agus tugtar treoir don fhorbairt chéimnitheachi leith 
meastóireachta, aitheantais agus pleanála cláir. An cur chuige scoile-uile a mholtar i 
gcás bunscoileanna sa chiorclán OID SP 02/05, solúbthacht i ndáileadh múinteoirí 
tacaíochta foghlama agus múinteoirí atá i mbun acmhainní san áireamh, moltar a 
leithéid i gcás iar-bhunscoileanna sa chomhairle a sholáthraítear sna Treoirlínte seo. 
 
Gheofar mioneolas breise ar an gcóras dáilithe postanna múinteoireachta acmhainne 
agus postanna mar chúntóirí do riachtanais speisialta do bhunscoileanna i gciorcláin 
agus i litreacha chuig scoileanna ón Roinn Oideachais agus Eolaíocht agus ón 
gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta, mar shampla Imlitreacha 07/02, 
08/02, 24/03, OID SP 01/05, agus OID SP 02/05. Tá na ciorcláin seo ar fáil ar 
láithreán gréasáin na Roinne Oideachais agus Eolaíochta (www.education.ie). 
 
1.7 Tionscnaimh speisialta chun tacú le cuimsiú 
 
Déanann an Roinn Oideachais agus Eolaíochta maoiniú ar roinnt scéimeanna agus 
clár chun éascú a dhéanamh ar oideachas agus ar chuimsiú daltaí a bhfuil éagsúlachtaí 
sóisialta, cultúir agus teanga ina measc. Ar na tionscnaimh seo tá scéimeanna chun 
dul i ngleic le míbhuntáiste oideachais agus scéimeanna a sholáthraíonn tacaíocht 
bhreise do dhaltaí leochaileacha, go háirithe daltaí an Lucht Siúil agus daltaí nach é an 
Béarla an chéad teanga acu. Tá tagairt á déanamh anseo do na tionscnaimh seo chun 
spreagadh a thabhairt do scoileanna na hacmhainní a dháiltear orthu faoi na 
scéimeanna éagsúla a úsáid ar bhealach comhtháite. Déanfaidh cur chuige mar seo 
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deimhin de go mbainfidh na daltaí aitheanta, a bhfuil na scéimeanna ann dóibh, an 
leas is fearr astu. Moltar do scoileanna na baill bhreise foirne a úsáid sa tslí is fearr a 
éascóidh cuimsiú na ndaltaí uile agus, chomh fada agus is féidir é, ar shlí nach 
scarfaidh grúpaí áirithe daltaí óna gcomhdhaltaí. Na múinteoirí atá páirteach i 
dtionscnaimh atá dírithe ar chuimsiú san oideachas – go háirithe iad siúd atá ag 
comhordú na dtionscnamh seo – ba chóir dóibh teagmháil a dhéanamh leis an 
bhfoireann tacaíochta do riachtanais speisialta oideachais sa scoil (féach cuid 3.3 
thíos) chun cinntí a phlé agus a dhéanamh faoi chúrsaí comhchúraim. 
 
Mar áis thagartha do mhúinteoirí agus do bhainistíocht scoileanna, soláthraítear gearr-
achoimre ar na scéimeanna seo thíos. Tá cuntas níos mine ar scéimeanna cuimsithe 
sóisialta na Roinne agus ar scéimeanna eile a éascaíonn cuimsiú ar fáil ar láithreán 
gréasáin na Roinne Oideachais agus Eolaíochta (www.education.ie).  
 
1.7.1 Scéimeanna do scoileanna i gceantair atá faoi mhíbhuntáiste 
I measc na scéimeanna iar-bhunscoile a éascaíonn déileáil le míbhuntáiste oideachais, 
tá an Scéim Nasctha Baile-Scoile-Pobail, an Scéim Chríochnaithe Scoile, Scéim na 
nDeontas do Leabhair Scoile, Cláir Scoile an Teastais Shóisearaigh, Scéim Iar-
bhunscoile na gCeantar atá faoi Mhíbhuntáiste agus tionscadail eile a éascaíonn teacht 
ar oideachas tríú leibhéil. 
 
Tosaíodh ar an scéim DEIS (Soláthar Chothromaíocht Deiseanna Oideachais i 
Scoileanna: Plean Gnímh don Chuimsiú san Oideachas) i 2005. Díríonn an plean seo 
ar riachtanais oideachais leanaí agus daoine óga i bpobail atá faoi mhíbhuntáiste, ón 
naíscoil go dtí críoch an oideachais iar-bhunscoile (ó aois a trí go dtí ocht mbliana 
déag). Ceann de na príomhchúiseanna leis an bplean a thosú ná gur mó go mór na 
rátaí tearghnóthachtála agus luathfhágála scoile i measc daltaí i bpobail atá faoi 
mhíbhuntáiste ná i measc daltaí eile. 
 
De réir DEIS déanfar comhtháthú, céim ar chéim, ar scéimeanna atá i bhfeidhm faoi 
láthair ag leibhéal na hiar-bhunscoile, i gclár nua tacaíochta scoile. Beidh an clár seo i 
bhfeidhm i dhá chéad iar-bhunscoil nó mar sin. Tá sé i gceist go leathnófar an Scéim 
nasctha Baile-Scoile-Pobail agus an Scéim Chríochnaithe Scoile chuig na hiar-
bhunscoileanna go léir a bheidh páirteach sa chlár nua tacaíochta scoile. Cuirfear 
seifteanna i bhfeidhm freisin chun tinreamh scoile, dul chun cinn san oideachas, 
fanacht ar scoil agus gnóthachtáil a fheabhsú. Soláthrófar treoirchomhairliú breise 
agus tacaíocht do dhaltaí a bhfuil gnóthachtáil íseal acu sa litearthacht agus sa 
mhatamaitic, tacaíocht dírithe ar dhaltaí sa tsraith shóisearach, sna scoileanna a bhfuil 
an míbhuntáiste is mó iontu. Réiteofar an tslí ar aghaidh go hoideachas tríú leibhéil, a 
mhéid is féidir é, do dhaltaí ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste i gcomhar leis an Oifig 
Náisiúnta do Chothromas Rochtana ar an Ardoideachas. 
 
Is é is aidhm do na scéimeanna seo ar fad ná tinreamh, dul chun cinn san oideachas, 
fanacht ar scoil agus gnóthachtáil a fheabhsú sna scoileanna atá páirteach sa chlár. 
 
1.7.2 Oideachas do dhaltaí ón Lucht Siúil 
Is é polasaí na Roinne Oideachais agus Eolaíochta go n-aithneofaí cultúr agus 
traidisiúin an Lucht Siúil agus go gcuirfí san áireamh iad ar fud an chórais oideachais 
agus go ndéanfaí cuimsiú ar dhaltaí an Lucht Siúil i scoileanna príomhshrutha. Chun 
clárú daltaí ón Lucht Siúil in iar-bhunscoileanna a spreagadh, ceadaítear 1.5 uair a’ 
chloig breise múinteoireachta sa tseachtain in aghaidh gach dalta. Dá réir seo, ceaptar 
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múinteoirí breise páirtaimseartha nó lánaimseartha de réir an liúntais bhreise ama atá 
ceadaithe. Íoctar liúntas breise caipitíochta le scoileanna chun cabhrú leo 
rannpháirtíocht daltaí ón Lucht Siúil agus a muintire i saol na scoile a chur chun cinn. 
Faoi láthair tá seirbhís náisiúnta á soláthar do dhaltaí bunscoile agus iar-bhunscoile ón 
Lucht Siúil, agus dá muintir, ag beirt mhúinteoirí cuairte is daichead don Lucht Siúil. 
Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an tseirbhís múinteoireachta cuairte don Lucht 
Siúil trí oifigí réigiúnda na Roinne Oideachais agus Eolaíochta. 
 
Leagadh amach creatlach polasaí d’oideachas don Lucht Siúil sna Treoirlínte 
d’Oideachas Iar-bhunscoile don Lucht Siúil (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 
2002) agus tugadh treoir iontu do scoileanna ar oideachas do dhaltaí ón Lucht Siúil. 
Sa Suirbhé ar Sholáthar Oideachais don Lucht Siúil i Scoileanna in Éirinn, agus sa 
Tuairisc agus Moltaí do Straitéis don Lucht Siúil, dhá fhoilseachán ón Roinn 
Oideachais agus Eolaíochta 2006, cuirtear torthaí agus moltaí i láthair maidir le 
hoideachas don Lucht Siúil ag leibhéil na hiar-bhunscoile agus na bunscoile araon. 
 
1.7.3 Tacaíocht d’fhoghlaim an Bhéarla 
De réir na scéime tacaíochta d’fhoghlaim an Bhéarla do dhaltaí nach bhfuil an Béarla 
ó dhúchas acu agus a bhfuil gá acu le tacaíocht mar sin, tá scoil i dteideal múinteoir 
breise a bheith acu ar mhaithe le dalta aonair ar feadh suas le dhá bhliain. Faoin scéim 
mar atá sí á reachtáil agus na Treoirlínte seo á bhfoilsiú, ceadaítear post amháin 
múinteoireachta do scoil a bhfuil 14 dhalta ar an rolla inti nach bhfuil an Béarla ó 
dhúchas acu agus a bhfuil gá acu le tacaíocht i bhfoghlaim an Bhéarla. Ceadaítear dhá 
phost do scoil a bhfuil 28 dalta mar sin, nó níos mó, ar an rolla acu. Agus cúinsí 
neamhchoitianta i gceist, seans go gceadófaí an tríú múinteoir. Scoileanna a bhfuil 
níos lú ná 14 dhalta acu atá i dteideal tacaíocht a fháil leis an mBéarla, ceadaítear 
uaireanta breise múinteoireachta dóibh de réir scála aistrithigh. Soláthraítear deontas 
amháin ar son acmhainní. Tá mionsonraí na scéime ar fáil ó Rannóg Riaracháin Iar-
bhunscoile na Roinne Oideachais agus Eolaíochta. 
 
Tá réimse ionstraimí agus ábhar forbartha ag Integrate Ireland Language and Training 
i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, chun éascaíocht a dhéanamh ar obair 
mhúinteoirí tacaíochta teanga i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna. Na 
háiseanna múinteoireachta seo maille leis na modhanna múinte agus an cur chuige 
oiriúnach lena n-úsáid sa rang, cuirtear i láthair iad ag seimineáir inseirbhíse do 
scoileanna. Tá eolas breise le fáil ar láithreán gréasáin na scéime (www.iilt.ie). 
 
Na treoirlínte a thugtar in Oideachas Idirchultúrtha san Iar-bhunscoil (CNCM, 2006), 
léiríonn siad slite inar féidir oideachas idirchultúrtha a imeascadh sa churaclam in iar-
bhunscoileanna. Tá baint freisin ag an bhfoilseachán seo le cuimsiú daltaí an Lucht 
Siúil. Féadfaidh iar-bhunscoileanna eolas breise a fháil ar oideachas do dhaltaí ó 
náisiúin eile sa Leabhrán Eolais do Scoileanna ar Lucht Iarrtha Dídine (An Roinn 
Oideachais agus Eolaíochta, 2000a) agus san fhoilseachán Oideachas Idirchultúrtha 
sa Bhunscoil: Treoirlínte do Scoileanna (CNCM, 2005a). 
 
1.8 Seirbhísí agus Oiriúnuithe Speisialta 
 
Tá roinnt seirbhísí agus oiriúnuithe speisialta ar fáil do dhaltaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu. Ina measc seo tá Seirbhís na Múinteorí Cuartaíochta, 
soláthar deontas do scoileanna chun teicneolaíocht chabhrach a cheannach, córas 
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taistil ar leith, scéim na n-oiriúnuithe réasúnta i gcás scrúduithe teastais agus 
díolúinedíolúine ó fhoghlaim na Gaeilge. 
 
1.8.1 Seirbhís na Múinteoirí Cuartaíochta 
Tá eolas ar sheirbhís na múinteoirí cuartaíochta do dhaltaí a bhfuil míchumas radhairc 
orthu agus ar sheirbhís na múinteoirí cuartaíochta do dhaltaí atá bodhar nó a bhfuil 
míchumas éisteachta orthu le fáil ar láithreán gréasáin na Roinne Oideachais agus 
Eolaíochta (www.education.ie) faoin teideal “Daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta 
acu/Seirbhís na Múinteoirí Cuartaíochta”. Soláthraíonn na múinteoirí cuartaíochta 
comhairle agus cúnamh maidir le hoideachas do dhaltaí a bhfuil míchumas radhairc 
nó éisteachta orthu ag leibhéil na réamhscoile, na bunscoile agus na hiar-bhunscoile. 
Soláthraítear tacaíocht do na daltaí féin, dá dtuismitheoirí agus do na scoileanna. 
Cuirtear cúnamh ar fáil freisin i gcomhthéacs aistrithe dalta ón mbunscoil go dtí an 
iar-bhunscoil. Tugann na múinteoirí cuartaíochta comhairle do scoileanna i dtaobh 
cuimsiú na ndaltaí seo i gcláir fhoghlama agus i ngníomhaíochtaí eile scoile. Is féidir 
sainchomhairle a sholáthar maidir le cur le rochtain an dalta ar oideachas trí 
theicneolaíochta cúnta a úsáid. Tugann múinteoirí cuartaíochta lámh chúnta freisin le 
hiarratais ar dheontais ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta don teicneolaíocht cúnta. 
 
Is féidir teagmháil a dhéanamh le Seirbhís na Múinteoirí Cuartaíochta trí oifigí 
réigiúnda na Roinne Oideachais agus Eolaíochta. 
 
1.8.2 Deontais don Teicneolaíocht Chúnta 
Tá an scéim soláthair deontas do scoileanna chun cabhrú leo teicneolaíocht cúnta a 
cheannach do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu leagtha amach  i 
gCiorclán M14/05. Ciallaíonn an téarma “teicneolaíocht chúnta’ píosa ar bith fearais 
ar féidir é a úsáid chun cumas feidhmithe dalta a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais aige/aici a fheabhsú, agus a théann chun tairbhe go díreach dá c(h)uid 
oideachais. Soláthraítear deontais faoin scéim chun fearas a cheannach a úsáidfidh 
daltaí a bhfuil droch-mhíchumas coirp nó cumarsáide orthu atá chomh géar sin nach 
féidir leo gnáthchumarsáid ó bhéal nó i scríobh a dhéanamh. Seo a leanas an saghas 
fearais a bhféadfar iarratas a chur isteach ina leith: ríomhairí, ríomhairí glúine, 
téipthaifeadáin agus bogearraí. Tá eolas úsáideach i dtaobh saghsanna teicneolaíochta 
a oireann d’fhoghlaimeoirí éagsúla ar fáil ar shuíomh idirlín an Lárionaid Náisiúnta 
don Teicneolaíocht san Oideachas (www.ncte.ie). 
 
Cuirtear iarratais ar dheontais d’fhearas speisialta faoi bhráid an eagraí do riachtanais 
speisialta oideachais a bhfuil freagracht air/uirthi as an scoil. Ba chóir na doiciméid 
thacaíochta chuí, cuntais ar mheastóireachtaí gairmiúla ina measc, a sheoladh chuig an 
eagraí leis an iarratas. I gcás iarratas thar cheann daltaí a bhfuil míchumas radhairc nó 
éisteachta orthu, ba cheart don scoil comhairle a lorg ó Sheirbhís na Múinteoirí 
Cuartaíochta. Is féidir foirm iarratais don teicneolaíocht chabhrach a íoslódáil ó 
shuíomh idirlín na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (www.ncse.ie). 
 
1.8.3 Seirbhís speisialta iompair 
Tá eolas ar chóras iompair do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ar 
fáil ar láithreán gréasáin na Roinne Oideachais agus Eolaíochta (www.education.ie) 
faoin teideal “School transport”. Cuirtear iarratais ar sheirbhís speisialta iompair 
isteach tríd an eagraí do riachtanais speisialta oideachais a bhfuil cúram na scoile 
leagtha mar dhualgas air/uirthi. Tá tuilleadh eolais ar sholáthar speisialta iompair ar 
fáil ó Rannóg Iompair Scoile na Roinne Oideachais agus Eolaíochta. Is féidir foirm 
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iarratais ar sheirbhís iompair a íoslódáil ó láithreán gréasáin na Comhairle Náisiúnta 
um Oideachas Speisialta (www.nsce.ie). 
 
1.8.4 Scéim na nOiriúnuithe Réasúnta i gcás Scrúduithe Teastais (RACE) 
Iarrthóirí a bhfuil buan-mhíchumais áirithe nó míchumais fhadtéarmacha áirithe orthu, 
laigí radhairc nó éisteachta ina measc, a dtuigtear go gcuirfidh siad bac sonrach ar 
ghníomhú na ndaltaí sin ina gcuid scrúduithe, féadfaidh siad oiriúnú réasúnta a lorg ar 
Choimisiún na Scrúduithe Stáit, oiriúnú a éascóidh déanamh an scrúdaithe dóibh. Tá 
sé d’aidhm leis na hoiriúnuithe réasúnta tionchar an mhíchumais ar thorthaí an 
scrúdaithe a chur ar ceal, chomh fada agus is féidir é, agus, sa tslí sin, cabhrú le 
hiarrthóirí a leibhéal gnóthachtála a léiriú, ach deimhin a dhéanamh de ag an am 
céanna, nach bhfuil buntáiste éagóir ag na hiarrthóirí míchumasacha seo ar na 
hiarrthóirí eile sa scrúdú céanna. I measc na n-oiriúnuithe réasúnta a dhéantar i gcás 
scrúduithe scríofa, tá siad seo a leanas (agus na Treoirlínte seo á bhfoilsiú): 

• D’fhéadfadh go ndéanfaí socruithe go léifí an páipéar scrúdaithe don iarrthóir. 
Féadfar na ceisteanna a léamh chomh minic agus a iarrann an t-iarrthóir é, ach 
ní ceadmhach cur leis an bhfoclaíocht ná aon mhíniú a thabhairt. 

• D’fhéadfadh go ndéanfaí athruithe ar na páipéir scrúdaithe i gcás ceisteanna 
atá bunaithe ar fhéachaint ar ábhar éigin, mar léaráidí, pictiúir, nó 
léarscáileanna. 

• D’fhéadfadh go soláthrófaí leaganacha braille de pháipéir scrúdaithe, nuair atá 
aon athrú is gá déanta. 

• D’fhéadfadh go soláthrófaí páipéir scrúdaithe i gcló méadaithe. 
• D’fhéadfadh go gceadofaí d’iarrthóirí a gcuid freagraí a thabhairt trí 

théiptaifeadán, nó clóscríobhán, nó próiseálaí focal a úsáid. 
• I gcás scrúduithe sa líníocht theicniúil nó sa ghrafaic theicniúil, d’fhéadfadh 

go dtabharfaí cead d’iarrthóirí fearas mar innill dréachtaithe, cláir líníochta, nó 
leathanaigh líníochta níos lú a úsáid. 

• D’fhéadfadh go gceadófaí d’iarrthóir freagraí a dheachtú do dhuine atá ag 
feidhmiú mar scríobhaí, seachas iad a chur ar théip. D’fhéadfaí é seo a 
dhéanamh i gcás gur dheacair caint an iarrthóra ar théip a thuiscint nó in áit 
nach n-oirfeadh téipthaifeadadh do shainriachtanais an scrúdaithe, mar 
shampla áireamh a dhéanamh in ábhair mar mhatamaitic nó cuntasaíocht.  

• D’fhéadfadh go gceadófaí deich nóiméad breise in aghaidh gach uair a’ chloig 
atá leagtha amach do pháipéar scrúdaithe áit a bhfuil gá ag iarrthóir le cabhair 
ó scríobhaí, nó nach mbeadh ar a c(h)umas, gan chabhair, feidhm a bhaint as 
na háiseanna meicniúla a sholáthraítear chun freagraí a thaifeadadh, nó má tá 
míchumas radhairc ar an dalta. 

 
Iarrthóir a gceadaítear oiriúnú speisialta dó le haghaidh scrúdú stáit, moltar go 
dtabharfaí taithí dó ar scoil ar úsáid a bhaint as an saghas oiriúnaithe atá á chur ar fáil 
dó, sula mbaineann sé leas as sa scrúdú. 
 
Tá mioneolas ar an scéim oiriúnuithe réasúnta ar fáil ar shuíomh idirlín Choimisiún na 
Scrúduithe Stáit (www.examinations.ie). 
 
1.8.5 Díolúine ó fhoghlaim na Gaeilge 
Agus na Treoirlínte seo á bhfoilsiú, tá na cúinsí ar a dtugtar díolúine ó fhoghlaim na 
Gaeilge leagtha amach i gciorclán M10/94. Deirtear sa chiorclán sin gur féidir an clár 
Gaeilge don iar-bhunscoil a chur in oiriúint do réimse leathan cumais. Ar a shon sin, 
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ceadaítear díolúine ó fhoghlaim na Gaeilge do dhaltaí áirithe i gcúinsí speisialta 
teoranta. Tá daltaí a bhaineann le catagóirí áirithe míchumais i dteideal na díolúinea 
seo. Is iad na daltaá atá i gceist ná  

• “iad siúd a bhfeidhmíonn a n-intleacht ag an meánleibhéal nó os a chionn, ach 
a bhfuil Sain-mhíchumas Foghlama chomh géar sin orthu nach n-éiríonn leo 
na leibhéil ghnóthachtála a mbítear ag súil leo a bhaint amach, i scileanna 
bunúsacha teanga sa teanga atá acu ó dhúchas, nó 

• iad siúd a bhfuil meastóireacht déanta orthu go bhfuil míchumas ginearálta 
foghlama orthu mar thoradh ar dhrochlagú intleachta (i.e. éalang intinne) agus 
thairis sin, nach bhfuil ag éirí leo leibhéil shásúla a bhaint amach i scileanna 
bunúsacha teanga sa teanga atá acu ó dhúchas 

• iad siúd a bhfuil meastóireacht déanta orthu go bhfuil míchumas ginearálta 
foghlama orthu mar thoradh ar dhrochlagú céadfaíoch agus, thairis sin, nach 
bhfuil ag éirí leo leibhéil shásúla a bhaint amach i scileanna bunúsacha teanga 
sa teanga atá acu ó dhúchas.” 
(Ciorclán M10/94) 

 
Is ó shíceolaí cáilithe a ba cheart an fhianaise ar mhíchumas an dalta a theacht, agus 
cuntas ó shaineolaí oiriúnach leighis ag tacú leis i gcásanna áirithe. Chomh maith leis 
sin ba chóir don scoil cuntas iomlán ar an dalta a sholáthar. Tá an t-údarás ag 
bainistíocht scoileanna díolúine a cheadú faoin riail, de réir na nósanna imeachta agus 
na gcritéar atá leagtha amach. Féadfaidh an Roinn monatóireacht rialta a dhéanamh ar 
shaoirseacht mar sin. Ba chóir don scoil cóip den teastas díolúinea a sheoladh chuig 
An Rannóg Riaracháin Iar-bhunscoile, An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Bóthar 
Phort Laoise, An Tulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí, laistigh de sheachtain ón am go 
dtugtar an tdíolúine. 
 
1.9 Reachtaíocht a bhaineann le hoideachas do dhaltaí a bhfuil riachtanais 

speisialta oideachais acu 
Tá bailiúchán substaintiúil reachtaíochta anois ann a bhaineann le hoideachas do 
dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Is é a chuir dlús leis an 
reachtaíocht seo ná mian an phobail agus an Rialtais go ndéanfaí freastal ar chearta 
daltaí a bhfuil riachtanais speisialta acu chun oideachais a oireann do na riachtanais 
sin agus go ndeimhneofaí na cearta sin de réir dlí. I measc na nAchtanna a ritheadh tá 
an tAcht Oideachais (1998), An tAcht um Stádas Comhionann (2000), An tAcht um 
Chomhionannas (2004), An tAcht Oideachais (Leas) (2000), An tAcht um Oideachas 
do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu (2004) agus Na 
hAchtanna um Chosaint Sonraí (1988 agus 2003). Soláthraíonn na hachtanna seo 
bunús dlí do pholasaí oideachais agus do sholáthar ón Roinn Oideachais agus 
Eolaíochta agus a cuid gníomhaireachtaí d’oideachas chuile dhalta, iad sin a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu san áireamh. Soláthraíonn an reachtaíocht, thairis 
sin, creatlach reachtúil d’fhorbairt struchtúr éifeachtach ag an leibhéal náisiúnta agus 
ag an leibhéal áitiúil chun deimhin a dhéanamh de chothroime cearta agus de 
chomhionannas soláthair do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. 
 
Ba chóir do scoileanna agus do mhúinteoirí aird bhreithiúnach a thabhairt ar éilimh na 
reachtaíochta seo nuair atá polasaithe agus cleachtais á bhforbairt agus á bhfeidhmiú 
acu i leith riachtanas speisialta oideachais ag an leibhéal scoile-uile agus ag leibhéal 
an dalta aonair. Ní dócha, áfach, go gcuirfidh reachtaíocht inti féin dea-chleachtas ar 
fáil i scoileanna. Chomh maith leis an bhfoireann agus na háiseanna eile is gá, a 
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bheith ar fáil i scoileanna, ní mór go mbeadh tuiscint i measc an phobail laistigh agus 
lasmuigh den scoil ar chearta daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 
bheith páirteach, chomh fada in Éirinn agus is féidir é, san oideachas, agus ní mór 
freisin scoileanna a bheith tiomanta do sholáthar oiriúnach a chur ar fáil, i dtreo go 
gcuirfear oideachas cuí ar fáil do na daltaí seo. 
 
Luaitear gnéithe tábhachtacha de sholáthar an oideachais speisialta, gnéithe atá i 
gceist sna hachtanna, sna hailt seo a leanas. Treoir do scoileanna agus do mhúinteoirí, 
seachas míniú ar na dlíthe, atá sa tráchtaireacht. Moltar do bhoird bhainistíochta agus 
do mhúinteoirí téacsanna na n-achtanna a léamh chun eolas cruinn a fháil ar an 
soláthar agus ar a gcuid dualgas de réir na n-achtanna sin. 
 
1.9.1 An tAcht Oideachais (1998) 
Tugann An tAcht Oideachais (1998) cearta do thuismitheoirí de réir dlí maidir le 
hoideachas a gcuid leanaí agus leagann sé de chúram ar scoileanna soláthar a 
dhéanamh do riachtanais, do luachanna agus do thraidisiúin éagsúla. De réir an achta, 
ní foláir do scoileanna a gcuid acmhainní a úsáid chun riachtanais daltaí a bhfuil 
míchumais orthu, nó a bhfuil riachtanais speisialta eile oideachais acu, a aithint agus 
soláthar a dhéanamh dóibh. Caitheann boird bhainistíochta a gcuid acmhainní a úsáid 
chun soláthar agus oriúnú réasúnta a dhéanamh do dhaltaí a bhfuil míchumais orthu 
nó riachtanais speisialta oideachais acu. Leagtar de chúram ar bhoird bhainistíochta 
freisin socruithe a dhéanamh d’ullmhú plean scoile agus deimhin a dhéanamh de go 
ndéantar athbhreithniú agus athchóiriú rialta ar an bplean. Éilíonn an t-Acht 

go leagfaidh an plean scoile amach aidhmeanna na scoile i leith cothroime rochtana scoile agus 
cothroime pairtíochta sa scoil agus na seifteanna atá leagtha amach ag an scoil chun na 
haidhmeanna sin a chur i gcríoch, iad seo ina measc: cothroime rochtana scoile agus cothroime 
páirtíochta sa scoil do dhaltaí a bhfuil míchumais orthu nó a bhfuil riachtanais speisialta eile 
oideachais acu.  
(Rialtas na hÉireann, 1998a, Alt 21, fo-alt2) 

 
Ba chóir do bhoird bhainistíochta polasaí iontrála a cheapadh agus cloí leis, a 
sholáthraíonn an rochtain is fearr is féidir don scoil, rochtain do dhaltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu san áireamh. De réir Rannóg 29 den Acht 
Oideachais (1998), ní mór próiseas achomhairc a reachtáil, trína bhféadfaidh 
tuismitheoirí – agus tuismitheoirí daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 
ina measc – achomharc a dhéanamh chuig Rúnaí Ginearálta na Roinne Oideachais 
agus Eolaíochta maidir le cinneadh a dhéanann scoil i dtaobh dalta a choinneáil as an 
scoil go buan, é a chur ar fionraí, nó diúltú glacadh leis in aon chor. 
 
1.9.2 An tAcht um Stádas Comhionann (2000) agus An tAcht um 

Chomhionannas (2004) 
Cuireann An tAcht um Stádas Comhionann (2000) agus An tAcht um 
Chomhionannas (2004) cothroime deise chun cinn, coscann siad fabhar ar naoi 
sainchúinse, coscann siad ciapadh, ciapadh gnéis san áireamh, éilíonn siad go 
ndéanfaí oiriúnú réasúnta dóibh siúd a bhfuil míchumas orthu agus réitíonn siad an 
bealach do “ghníomhú deimhneach”. Is iad na cúinsí idirdhealaithe a leagtar amach sa 
reachtaíocht ná inscne, staid phósta, staid chlainne, treoshuíomh gnéis, creideamh, 
aois, míchumas, cine, agus ballraíocht den Lucht Siúil. Tá sainchiall le hidirdhealú 
sna hachtanna. Bíonn idirdhealú i gceist má chaitear níos fábhraí le duine amháin ná a 
chéile i gcásanna inchomórtais. Tá raon saghsanna idirdhealaithe i gceist, idirdhealú 
díreach, idirdhealú indíreach, idirdhealú intuigthe agus idirdhealú páirtíochta san 
áireamh. 
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Tá an méid seo i gceist le hidirdhealú ar chúinse an mhíchumais –  

go n-eitíonn an soláthraí nó go dteipeann air oiriúnú réasúnta a dhéanamh ar mhaithe le 
riachtanais duine a bhfuil míchumas air trí chóir nó áiseanna speisialta a chur ar fáil, mura 
bhféadfadh an duine, nó go mbeadh sé rídheacair aige/aici, leas a bhaint as an seirbhís atá ar fáil, 
gan chóir nó áiseanna dá leithéid. 
(Rialtas na hÉireann, 2000b, Alt 4, fo-alt 1) 

 
Tá iar-bhunscoileanna i gceist san Acht um Stádas Comhionann (2000) faoin teideal 
ginearálta “ionaid oideachais”. Leagann Alt 7, fo-alt 2 amach nach bhfuil cead ag 
ionaid mar sin idirdhealú a dhéanamh maidir le 

• glacadh le duine nó téarmaí/coinníollacha glactha le duine mar mhac léinn san 
ionad oideachais, 

• teacht an mhic léinn ar chúrsa ar bith, áis ar bith nó ar bhuntáiste ar bith a 
sholáthraítear san ionad, 

• téarma nó coinníoll ar bith eile páirtíochta san ionad i gcás mic léinn, nó 
• mac léinn a chur ar fionraí ón ionad, nó smachtbhanna ar bith eile a chur i 

bhfeidhm i gcoinne an mhic léinn. 
De réir Alt 7, fo-alt 2, má chuireann gné ar bith den soláthar do mhac léinn a bhfuil 
míchumas air, má chuireann sin isteach, trí bhíthin an mhíchumais, ar sheirbhísí an 
ionaid oideachais do mhic léinn eile, nó má tá de thoradh air go bhfuil sé dodhéanta 
na seirbhísí sin a chur ar fáil, sa chás sin ní gá forálacha an Achta a chomhlíonadh. Ní 
dhéanann scoileanna idirdhealú maidir le difríochtaí sa tslí a gcaitheann sí le mic léinn 
ar bhonn míchumais ó thaobh áiseanna nó imeachtaí spóirt a eagrú, ach amháin sa 
mhéid go mbíonn gá réasúnta leis na difríochtaí, mar gheall ar an sórt áiseanna nó 
imeachtaí atá i gceist. 
 
Faoi réir Ailt 11 den Acht um Stádas Comhionann, mar a leasaíodh san Acht um 
Chomhionannas (2004) í, cosctar ar dhuine údarásach in ionad oideachais ciapadh a 
dhéanamh ar dhuine eile sa chás go bhfuil iarratas iontrála san ionad déanta ag an 
duine sin, nó go bhfuil sé/sí ina m(h)ac léinn ann. Ciallaíonn ciapadh cineál ar bith 
iompair nach bhfuil glacadh leis, mar shampla iompar a bhaineann le míchumas 
duine, a bhfuil sé d’aidhm leis nó de thoradh air, baint de dhínit an duine, nó 
atmaisféar scanrúil, naimhdeach, táireach, náireach, tarcaisniúil a chruthú timpeall an 
duine. D’fhéadfadh a leithéidí seo a bheith i gceist san iompar nach bhfuil glacadh 
leis: gníomhartha, iarratais, caint, geáitsí, nó focail scríofa, pictiúir nó ábhair eile a 
chur ar fáil, a chur ar taispeáint, nó a scaipeadh. 
 
Thairis sin, ní mór do dhuine atá freagrach as ionad oideachais (d’fhéadfadh sé gur 
príomhoide nó múinteoir é/í deimhin a dhéanamh de nach ndéantar ciapadh san ionad 
sin ar dhuine ar bith a bhfuil sé de cheart aige a bheith ann. Má tharlaíonn sé go 
gcaitheann duine a bhfuil údarás aige cosaint a dhéanamh os comhair an Bhinse 
Comhionannais in aghaidh gearáin a dhéantar faoi réir an Achta, caitheann an duine 
sin a bheith ábalta a thaispeáint go ndearna sí/sé a d(h)ícheall féachaint chuige nach 
dtarlódh ciapadh mar sin. 
 
Leagann na hachtanna de chúram ar scoil oiriúnú réasúnta a dhéanamh le freastal ar 
riachtanais mic léinn a bhfuil míchumas air/uirthi agus chun cabhrú leis an mac léinn 
leas a bhaint as seirbhísí sa scoil. Féadfaidh scoileanna, thairis sin, gníomh 
deimhneach a dhéanamh, mar shampla cóir fhabhrach nó bearta a chur i bhfeidhm 
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d’aonghnó chun cothroime deise a chur chun cinn do mhic léinn a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu. 
 
Tá comhairle ríthábhachtach do scoileanna sa leabhar Schools and the Equal Status 
Acts (an dara heagrán, 2005), a chomhfhoilsigh an Roinn Oideachais agus Eolaíochta 
agus An tÚdarás Comhionannais, comhairle faoi dhéanamh de réir na reachtaíochta 
comhstádais. Tá an foilseachán seo ar fáil ar láithreáin gréasáin an Údaráis 
Comhionannais (www.equality.ie). 
 
1.9.3 An tAcht Oideachais (Leas)  (2000) 
Ní dhéantar saintagairt don oideachas speisialta san Acht Oideachais (Leas)  (2000). 
Ar a shon san, baineann cumhacht an Achta le mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu  díreach mar a bhaineann sé leo siúd nach bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu. Déantar foráil in Alt 19 mar seo 

 Ní dhiúltóidh bord bainistíochta scoile aitheanta leanbh a ligean isteach mar 
mhac léinn sa scoil sin, ar leanbh é nó í a mbeidh iarratas chun é nó í a ligean 
isteach amhlaidh déanta ina leith, ach amháin i gcás ina mbeidh an diúltú sin de 
réir bheartas na scoile aitheanta lena mbaineann, arna fhoilsiú faoi alt 15(2) (d) 
d'Acht 1998 (Rialtas na hÉireann, 2000b) 
 

Is é an t-acht atá i gceist i ndeireadh an dréachta thuas ná an tAcht Oideachais (1998). 
Leagann Alt 15 2(d) de chúram ar an mbord bainistíochta polasaí na scoile i leith 
iontrála agus rannpháirtíochta mac léinn sa scoil, mic léinn a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu san áireamh. 
 
Faoi réir an Achta Oideachais (Leas)  (2000) tá an aois fhágála scoile ardaithe go dtí 
sé bliana déag, nó aois chríochnaithe trí bliana den oideachas iar-bhunscoile, cibé acu 
is déanaí. Tá dualgais ghinearálta an Bhoird Náisiúnta Oideachais (Leas) leagtha 
amach san acht. Ina measc sin tá “a chinntiú go bhfreastalóidh gach leanbh ar scoil 
aitheanta nó bhfaighidh sé nó sí oideachas íosta áirithe ar shlí eile”, (Alt 10, fo-alt 1). 
Cúram eile is ea “timpeallacht a chur chun cinn agus a chothú, i scoileanna aitheanta, 
a spreagann leanaí chun freastal ar scoil agus páirt a ghlacadh go hiomlán i saol na 
scoile” (alt 10, fo-alt 1 (b)).  
 
An ráiteas straitéise atá leagtha amach in alt 22 den acht, chun meas ar an bhfoghlaim 
a chothú agus chun mic léinn a spreagadh le freastal go rialta ar an scoil, ba chóir go 
mbeadh straitéisí ina measc sin chun éascú a dhéanamh ar oideachas do dhaltaí a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. 
 
1.9.4 Na hAchtanna um Chosaint Sonraí (1998 agus 2003) agus Na hAchtanna 

um Shaoráil Faisnéise (1997 agus 2003) 
Tá sé d’aidhm ag an Acht um Chosaint Sonraí (1988) agus ag an Acht um Chosaint 
Sonraí (Leasú)  (2003) cearta daoine aonair a chosaint maidir le sonraí pearsanta, is é 
sin, sonraí a bhaineann leo atá i dtaisce i gcomhaid ríomhaire nó i gcomhaid láimhe 
atá leagtha amach nó a ndéantar cuardach tríothu de réir tagairtí do dhaoine aonair. Is 
é atá i gceist, de réir dlí, le sonraí pearsanta ná “sonraí i dtaobh duine atá ina bheatha a 
aithnítear nó ar féidir é a aithint ó na sonraí nó ó na sonraí in éineacht le heolas eile 
atá ina s(h)eilbh ag an gceannasaí sonraí, nó ar dócha go mbeidh sé ina s(h)eilbh.” 
(An tAcht um Chosaint Sonraí, (Leasú) 2003, lch. 7). 
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Maidir le bainistíocht eolais faoi dhaltaí aonair, ba chóir go n-oibreodh scoileanna 
faoi fhorálacha na nAchtanna um Chosaint Sonraí agus faoi threoir bhreise ar bith eile 
i dtaobh na n-achtanna a sholáthraíonn an Coimisinéir Cosanta Sonraí nó An Roinn 
Oideachais agus Eolaíochta. Gheobhaidh scoileanna eolas úsáideach agus treoracha 
ina thaobh seo in Nóta Comhairleach do Scoileanna faoin nDulagas i leith na 
nAchtanna, a d’eisigh an Roinn i 2003, agus i Na hAchtanna um Chosaint Sonraí 
1998 agus 2003 – Treoir do Rialtóirí Sonraí , a d’fhoilsigh an Coimisinéir Cosanta 
Sonraí sa bhliain 2004. Eisíodh an fógra comhairleach do scoileanna chun deimhin a 
dhéanamh de go dtuigeann bainisteoirí scoileanna a bhfreagracht de réir na 
reachtaíochta cosanta sonraí. Treoir tosaigh atá sa Treoir do Rialtóirí Sonraí do na 
daoine sin agus na grúpaí atá “i gceannas ar shonraí”, is é sin, iad sin atá i mbun agus 
a úsáideann sonraí pearsanta. Leagtar amach roinnt pointí tábhachtacha ó na 
doiciméid seo thíos; dírítear aire na scoileanna air seo, áfach: nach bhfuil anseo ach 
eolas tosaigh agus nach bhfuil sé i gceist go bhféachfaí air mar threoir údarásach do 
na hachtanna. 
 
Tugann na hAchtanna um Chosaint Sonraí ceart “ábhair sonraí” (iad siúd a bhfuil 
sonraí pearsanta maidir leo i gcomhad) a fháil amach go bhfuil sonraí pearsanta mar 
gheall orthu á gcoinneáil, teacht a bheith acu ar na sonraí sin agus cóipeanna díobh a 
fháil – ach amháin i mbeagán cásanna eisceachtúla – agus ceart acu ar shonraí 
míchruinne a chur á gceartú nó á scrios. Thug an tAcht um Chosaint Sonraí (Leasú) 
(2003) taifid láimhe faoi scóip na reachtaíochta agus neartaigh sé cearta na n-ábhar 
sonraí. 
 
Tá na hocht riail a bhaineann le cosaint sonraí leagtha amach sa Treoir do Rialtóirí 
Sonraí (2004). Ní mór don cheannasaí sonraí – 

(1) An fháisnéis a fháil agus a phróiseáil go cóir 
(2)  Í a choimeád do chuspóir nó do chuspóir sainithe, follasacha agus 

dlithiúla 
(3) Gan í a úsáid agus a nochtadh ach ar shlite atá comhoiriúnach leis na 

cuspóir sin amháin 
(4) Í a choimeád slán agus sábháilte 
(5) Í a choimeád cruinn, iomlán agus nuashonraithe, 
(6) Deimhin a dhéanamh de gur leor í go bhfuil sí ábhartha agus nach bhfuil 

sí iomarcach 
(7) Gan í a choimeád níos sia ná mar atá riachtanach don chúram nó do na 

cuspóirí 
(8) cóip dá s(h)onraí pearsanta a thabhairt don duine ar iarratas. 

Scoil ar bith a bhfuil eolas íogair pearsanta ar chomhad ríomhaire aici faoi dhuine ar 
bith – mic léinn, baill fhoirne, nó tuismitheoirí san áireamh – eolas ar an gcine nó an 
náisiún ar díobh iad, mar shampla, nó ballraíocht den Lucht Siúil, an eaglais lena 
mbaineann siad nó aon chreideamh eile dá ngéilleann siad, a dtuairimí polaitíochta, nó 
a sláinte intinne nó coirp (lasmuigh de na sonraí a choinnítear ar son gnáthriaracháin 
pearsanra), ní mór don scoil sin clárú de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí. Is é is 
dóichí, mar sin, go gcaithfidh scoileanna áirithe socrú a dhéanamh faoi chlárú. 
Scoileanna ar i gcomhaid láimhe amháin a bhíonn eolas íogair mar sin acu, ní gá 
dóibh clárú le hOifig an Choimisinéara Chosanta Sonraí. Ba chóir ceisteanna i dtaobh 
cláraithe a chur chuig Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí. 
 
Agus na Treoirlínte seo á n-ullmhú, ní bhaineann forálacha na nAchtanna um Shaoráil 
Faisnéise (1997 agus 2003) le hiar-bhunscoileanna. Ba chóir go dtuigfeadh 
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scoileanna, áfach, go bhfuil cearta áirithe ag mic léinn agus ag a dtuismitheoirí faoi 
réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí, mar a luadh thuas, maidir le saoráil teachta ar 
eolas a choinnítear i bhformáid leictreonach nó láimhe. 
 
1.9.5 An tAcht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta 

Oideachais acu (2004) 
Leagtar amach an creatlach dlí don oideachas do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu san Acht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta 
Oideachais Acu (Acht EPSEN) (2004). Tá sé d’aidhm ag an acht seo go gcuirfí 
oideachas ar mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, áit ar féidir é, i 
dtimpeallacht chuimsitheach agus go mbeadh na cearta céanna chun oideachais 
oiriúnaigh acu siúd a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, atá acu siúd nach 
bhfuil. De réir an Achta seo freisin, soláthraítear bonn reachtúil don Chomhairle 
Náisiúnta um Oideachas Speisialta. 
 
Leagtar aidhm an Achta amach sa bhrollach, is é sin le rá 

soláthar breise a dhéanamh, agus leas an phobail á chur san áireamh agus ar bhealach atá de réir 
an chleachtais idirnáisiúnta is fearr, d’oideachas do dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu, a dheimhniú go gcuirtear an t-oideachas do dhaoine a bhfuil na riachtanais sin 
acu ar fáil, chomh fada agus is féidir é, i dtimpeallacht chuimsitheach, i dteannta daoine nach 
bhfuil riachtanais mar sin acu, chun a dheimhniú go mbeidh na cearta céanna ag daoine a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu ar oideachas oiriúnach a fháil agus leas a bhaint as, agus atá 
ag a gcomhmhic léinn nach bhfuil riachtanais mar sin acu, cabhrú le daltaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu na scileanna a fhorbairt ar scoil a mbeidh gá acu leo chun páirt chomh 
hiomlán agus is féidir leo a ghlacadh ar bhealach cuimsitheach in imeachtaí sóisialta agus gnó i 
measc an phobail agus saol neamhspleách sásúil a chaitheamh, chun tuismitheoirí daltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu a spreagadh chun páirtíochta breise in oideachas a gcuid 
leanaí, chun na críche sin ar fad, comhairle a bhunú ar a dtabharfar An Chomhairle Náisiúnta 
um Oideachas Speisialta agus a cuid dualgas a leagan amach, dualgais áirithe a leagan ar bhoird 
sláinte maidir le hoideachas do dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, a 
dheimhniú go bhféadfar cinntí áirithe i dtaobh oideachais do dhaoine a bhfuil riachtanais mar sin 
acu a bheith ina n-ábhar achomhairc os comhair boird achomhairc agus soláthar a dhéanamh do 
chúrsaí eile dá leithéid. 
(Rialtas na hÉireann, 2004b) 

 
Baineann téarmaí an Achta le bunscoileanna agus le hiar-bhunscoileanna araon. Tá na 
príomhfhorálacha maidir le scoileanna leagtha amach thíos. I measc na bhforálacha 
seo tá dualgais na mbord bainistíochta, clárú daltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu, ábhar na bpleananna aonair oideachais, cur na bpleananna aonair sin i 
bhfeidhm, ról an phríomhoide maidir le pleananna aonair oideachais agus 
meastóireacht, cearta tuismitheoirí, agus ról na Comhairle Náisiúnta um Oideachas 
Speisialta. 
 
Ní mór aird a dhíriú air seo: agus na Treoirlínte seo á bhfoilsiú, níl ach codanna 
áirithe den Acht EPSEN 2004 curtha i bhfeidhm ag an Aire Oideachais agus 
Eolaíochta. Tháinig cuid den Acht i bhfeidhm 14 Iúil 2005 agus cúig alt eile ar  
1 Deireadh Fómhair 2005. Agus na Treoirlínte seo á scríobh níl na hailt den Acht a 
bhaineann le cearta aonair chun meastóireachta agus chun pleananna aonair 
oideachais, ainmniú scoileanna, próisis achomhairc, agus comhoibriú idir na seirbhísí 
oideachais agus sláinte curtha i bhfeidhm fós. 
 
(a) Dualgais na mbord bainistíochta 
De réir rannóg 2 den acht ní mór oideachas a sholáthar do dhalta a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais aige/aici i dtimpeallacht chuimsitheach, i dteannta daltaí nach 
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bhfuil riachtanais mar sin acu, mura dtagann seo trasna ar leas an dalta, mar a 
aithnítear é de réir meastóireachta a dhéantar air faoi réir an achta, nó mura dtagann sé 
trasna ar sholáthar éifeachtach oideachais do na daltaí atá á múineadh i dteannta an 
dalta a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige. Faoi réir Ailt 14, ní mór do bhoird 
bhainistíochta 

• a dheimhniú go gcomhlíontar Alt 2 den Acht chomh fada is a bhaineann sí leis 
an scoil sin;  

• a dheimhniú go gcuirtear tuismitheoirí daltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu ar an eolas faoi na riachtanais sin agus faoin bhfreastal atá á 
dhéanamh orthu, go dtéitear i gcomhairle leo agus go dtugtar cuireadh dóibh 
bheith páirteach i ndéanamh na gcinntí tábhachtacha go léir faoi oideachas a 
linbh; 

• comhoibriú a dhéanamh, an oiread agus is féidir,  leis an gComhairle 
Náisiúnta um Oideachas Speisialta agus lena cuid fostaithe; 

• a dheimhniú go bhfuil a fhios ag na múinteoirí cuí agus ag fostaithe ar bith eile 
a mbaineann sé leo, go bhfuil riachtanais speisialta oideachais ag daltaí áirithe; 

• a dheimhniú go dtuigeann múinteoirí agus fostaithe ar bith eile a mbaineann sé 
leo a thábhachtaí atá sé go n-aithneofaí daltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu, agus 

• tuiscint chruinn a thabhairt do dhaltaí na scoile ar riachtanais daoine a bhfuil 
míchumais orthu (Alt 14). 

 
(b) Clárú daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu  
Maidir le háit a sholáthar i scoil do dhalta a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
aige/aici, éilíonn an tAcht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta 
Oideachais acu –  

• go bhféadfaidh an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta scoil a 
ainmniú a bheadh oiriúnach do dhalta a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
aige/aici agus go bhféadfaidh sí a ordú do scoil dalta mar sin a chlárú; agus é 
seo á dhéanamh cuirfidh an Chomhairle na nithe seo san áireamh: riachtanais 
an dalta, an socrú ba mhaith leis na tuismitheoirí, agus cumas na scoile freastal 
a dhéanamh ar riachtanais an dalta (Alt 10, fo-altanna 1 agus 2); 

• go bhféadfaidh an bord bainistíochta, laistigh de cheithre seachtaine ón am go 
gcuirtear ar an eolas iad faoi chinneadh na Comhairle, achomharc a dhéanamh 
chuig an Bord Achomhairc i gcoinne an ainmniúcháin; féadfaidh an Bord 
Achomhairc an t-achomharc a cheadú nó é a eiteach (Alt10, fo-alt 3); 

• is ar bhord bainistíochta na scoile atá sé de chúram cruthú a sholáthar nach 
bhfuil acmhainní oiriúnacha ag an scoil chun freastal a dhéanamh ar 
riachtanais an dalta atá i gceist (Alt 10, fo-alt 5). 

 
(c) A bhfuil sna pleananna oideachais 
Maidir lena bhfuil sna pleananna oideachais do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu, éilíonn Alt 9 den Acht go gcaithfidh siad seo a leanas a bheith i measc 
na nithe a shainítear i bplean oideachais –  

• cineál agus leibhéal na gcumas, na scileanna agus na dtallann atá ag an dalta; 
• cineál agus géire na riachtanas speisialta oideachais atá ag an dalta agus 

tionchar na riachtanas sin ar a f(h)orbairt i gcúrsaí oideachais; 
• leibhéal gníomhathe an dalta i gcúrsaí oideachais faoi láthair; 
• riachtanais speisialta oideachais an dalta; 
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• na seirbhísí speisialta oideachais agus na seirbhísí gaolmhara tacaíochta a 
sholáthrófar don dalta chun cabhrú leis/léi leas a bhaint as oideachas agus páirt 
a ghlacadh i saol na scoile; 

• na seirbhísí speisialta oideachais agus na seirbhísí gaolmhara a sholáthrófar 
don dalta mar is gá chun cabhrú leis/léi aistriú go héifeachtach ón oideachas 
réamhscoile go dtí an t-oideachas bunscoile; 

• an t-oideachas speisialta agus na seirbhísí gaolmhara eile a sholáthrófar don 
dalta mar is gá chun cabhrú leis/léi aistriú go héifeachtach ón mbunscoil go dtí 
an iar-bhunscoil, agus 

• na haidhmeanna atá leagtha amach don dalta le baint amach laistigh de 
thréimhse nach faide ná dhá mhí dhéag. 

 
Ciallaíonn an focal “dalta” san acht duine nach bhfuil níos mó ná ocht mbliana déag 
d’aois slánaithe aige. 
 
(d) Feidhmiú pleananna oideachais 
I dtaca le feidhmiú pleananna oideachais, 

• tá sé de chúram ar phríomhoide na scoile an plean oideachais a fheidhmiú, 
agus tá sé de chúram ar an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus ar an Roinn 
Sláinte agus Leanaí an maoiniú agus na seirbhísí tacaíochta is gá don phlean 
oideachais a sholáthar, de réir na n-acmhainní a bhfuil teacht acu orthu agus ar 
shlí atá ag teacht le leas an phobail (Alt 9, fo-alt 7; Alt 13, fo-alt 1-3); 

• ní mór athbhreithniú a dhéanamh ar an bplean oideachais go rialta, agus uair 
sa bhliain ar a laghad, féachaint ar soláthraíodh na seirbhísí ba ghá de réir an 
phlean oideachais, ar sroicheadh na spriocanna a sainíodh sa phlean agus chun 
leasú ar bith is gá a dhéanamh ar an bplean a chur i gcrích (Alt 11). 

 
(e) Ról an phríomhoide i dtaca le pleananna oideachais agus meastóireachta 
Leagann an tAcht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta 
Oideachais acu amach réimse dualgas atá ar phríomhoidí maidir le hoideachas a 
sholáthar do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Tugtar achoimre 
thíos ar dhualgais agus ar chúraimí an phríomhoide i leith meastóireachta agus 
oideachais mar a leagtar amach san acht iad. 
 
Leagtar na dualgais seo ar phríomhoidí maidir le pleananna oideachais: 

• Nuair a mheasann an príomhoide nach bhfuil tairbhe á bhaint ag dalta as an 
gclár oideachais a sholáthraíonn an scoil do dhaltaí nach bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu, nó má chuireann tuismitheoirí dalta in iúl don 
phríomhoide gurb amhlaidh atá, ní mór dó/di bearta oiriúnacha a chur i 
ngníomh, a mhéid is féidir é, chun freastal a dhéanamh ar riachtanais 
oideachais an dalta (Alt 3, fo-ailt 1 agus 2). 

• Nuair a léiríonn meastóireacht a dhéantar de réir fo-rannóige 4 go bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais ag dalta, leagtar de dhualgas ar an 
bpríomhoide plean oideachais don dalta sin a bheith ullamh aige/aici laistigh 
de mhí, tar éis dul i gcomhairle leis na tuismitheoirí, leis an eagraí do 
riachtanais speisialta oideachais atá freagrach as an scoil, agus le daoine eile ar 
dóigh leis an bpríomhide gur fiú dul i gcomhairle leo. Nuair atá an plean 
oideachais curtha le chéile, ba chóir don phríomhoide cóip den phlean a chur 
chuig na tuismitheoirí agus chuig an eagraí do riachtanais speisialta oideachais 
atá freagrach as an scoil (Alt 3, fo-ailt 6, 9 agus 10). 
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• I dtaca le cineál agus réimse na riachtanas speisialta oideachais atá ag dalta, 
mar a aithnítear sa mheastóireacht iad, nó tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar 
phlean oideachais, má cheapann príomhoide gurb ar éigean a fhéadfaidh plean 
oideachais freastal cuí a dhéanamh ar riachtanais an dalta, iarrfaidh sí/sé ar an 
gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta plean oideachais a ullmhú don 
dalta (Alt 3, fo-alt11). 

• Mura ngéilleann an Chomhairle Náisiúnta d’iarratas an phríomhoide, 
féadfaidh an príomhoide athchomharc a dhéanamh (Alt3, fo-alt 13). 

• Má tá an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta sásta géilleadh 
d’iarratas an phríomhoide, iarrfaidh siad ar Oifigeach na Riachtanas Speisialta 
Oideachais a bhfuil an scoil faoin a c(h)úram plean oiriúnach oideachais a 
ullmhú don dalta. Chuige seo, féadfaidh an t-oifigeach foireann a thionól a 
chuirfidh comhairle ar fáil faoin bplean. Féadfaidh siad seo a bheith ar an 
bhfoireann: tuismitheoirí, más áil leo bheith páirteach; an dalta féin, má 
oireann sin; príomhoide na scoile nó múinteoir a ainmníonn sí/sé; síceolaí ón 
tSeirbhís Náisiúnta Siceolaíochta Oideachais (NEPS) nó síceolaí eile; 
saineolaí ar bith eile a ainmníonn Oifigeach na Riachtanas Speisialta 
Oideachais nó na tuismitheoirí (Alt 8). 

• Ba chóir go mbeadh an príomhoide féin nó múinteoir a ainmníonn sé/sí ar an 
bhfoireann a thionólann an t-eagraí do riachtanais speisialta oideachais chun 
plean oideachais a chur le chéile do dhalta, má iarrann an t-eagraí go mbeadh 
sé/sí ar an bhfoireann (Alt 8, fo-alt 4). 

• Tá sé de dhualgas ar an bpríomhoide an plean oideachais a chur i bhfeidhm, 
agus ba chóir go gcuirfí an maoiniú agus na seirbhísí tacaíochta is gá ar fáil 
don scoil (Alt 9, fo-alt 7). 

• I gcás go mbíonn dalta a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige/aici ag 
aistriú go scoil eile, ba chóir go rachadh príomhoidí ón dá scoil i gcomhairle 
lena chéile faoin a bhfuil i bplean oideachais an dalta agus leasú ar bith is gá a 
dhéanamh air (Alt 9, fo-alt 8). Áit a bhfuil sé i gceist an plean oideachais a 
leasú, ba chóir do phríomhoide na scoile a bhfuil an dalta ag aistriú chuici an 
méid sin a chur in iúl do thuismitheoirí an dalta. Má iarrann na tuismitheoirí ar 
an bpríomhoide dul i gcomhairle leis an eagraí do riachtanais speisialta, ba 
chóir don phríomhoide é sin a dhéanamh (Alt 9, fo-ailt 8 agus 9). 

• Tá an fhreagracht ar an bpríomhoide athbhreithniú a dhéanamh nó a chur á 
dhéanamh go rialta, nó uair sa bhliain ar a laghad, ar fheidhmiú an phlean 
oideachais agus a fháil amach an bhfuil ag éirí leis an dalta na spriocanna atá 
leagtha amach ann a shroicheadh. Nuair atá an t-athbhreithniú déanta, ba chóir 
don phríomhoide tuairisc a chur cuig tuismitheoirí an dalta agus chuig an 
eagraí do riachtanais speisialta atá freagrach as an scoil (Alt11, fo-ailt 1 agus 
2). 

• Má iarrann tuismitheoirí go ndéanfaí athbhreithniú ar an bplean oideachais, 
mar gur dóigh leo nach bhfuil a leanbh ag sroicheadh na spriocanna atá 
leagtha amach sa phlean, agus mura ndearnadh athbhreithniú ar an bplean le sé 
mhí anuas, féadfaidh an príomhoide géilleadh don iarratas seo. Má shocraíonn 
an príomhoide gan géilleadh don iarratas agus má tharlaíonn sé níos déanaí go 
ndéanann na tuismitheoirí athchomharc, caithfidh an príomhoide déanamh de 
réir treoracha an bhoird achomhairc nuair atá cinneadh déanta i dtaobh an 
achomhairc (Alt 11, fo-alt 4-9). 

• Má dhéanann tuismitheoirí achomharc i gcoinne na scoile mar gheall ar ráiteas 
ar bith i bplean oideachais a linbh ar an mbonn go bhfuil an ráiteas nó an 
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tuairisc mícheart nó uireasach, nó ar an mbonn nár chomhlíon an scoil a cuid 
dualgas go cruinn agus go hiomlán maidir le feidhmiú an phlean oideachais, 
ba chóir don phríomhoide déanamh de réir treoracha an bhoird achomhairc 
(Alt 12, fo-alt 1-4). 

 
Leagtar na cúraimí seo ar an bpríomhoide maidir le meastóireacht: 

• Na beartanna a chuireann an scoil i bhfeidhm, mura ndéanann siad freastal 
sásúil ar riachtanais an dalta agus má cheapann an príomhoide dá réir sin nach 
bhfuil an dalta ag baint tairbhe mar ba chóir as clár oideachais na scoile agus 
go n-eascrann deacrachtaí an dalta as a riachtanais speisialta oideachais, 
féadfaidh sé/sí, tar éis dó/di dul i gcomhairle le tuismitheoirí an dalta, a shocrú 
go ndéanfar meastóireacht ar an dalta. Ní mór é seo a dhéanamh chomh luath 
agus is féidir agus, ar aon nós, laistigh de thrí mhí ón am go dtagann an 
príomhoide ar an tuairim a luadh thuas (Alt3, fo-alt 3). 

• Ba chóir go ndéanfaí meastóireacht le cúnamh daoine a bhfuil cáilíochtaí agus 
saineolas oiriúnach acu dar leis an mbord sláinte nó an Chomhairle Náisiúnta 
um Oideachas Speisialta. Bheadh duine acu seo, nó níos mó, oiriúnach: 
síceolaí, cleachtóir leighis, an príomhoide nó múinteoir a ainmníonn an 
príomhoide, oibrí leasa shóisialaigh a bhfuil cáilíochtaí oiriúnacha aici/aige, 
nó teiripí a bhfuil cáilíochtaí oiriúnacha aici/aige. (Alt 5, fo-alt 1). 

• Ba chóir don phríomhoide, don Chomhairle Náisiúnta um Oideachas 
Speisialta, nó don bhord sláinte, de réir mar a oireann, éascaíocht a dhéanamh 
ar rannpháirtíocht tuismitheoirí an dalta sa phróiseas meastóireachta (Alt 5, fo-
alt 2). 

• Más dóigh leis an bpríomhoide nach bhfuil sé indéanta meastóireacht a shocrú, 
féadfaidh sé/sí iarraidh ar an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 
nó ar an mbord sláinte na socruithe a dhéanamh (Alt 3, fo-alt 6). 

• Má dhiúltaíonn an Chomhairle na socruithe a dhéanamh do mheastóireacht ar 
dhalta nuair a iarrann an príomhoide é, féadfaidh an príomhoide achomharc a 
dhéanamh (Alt 3, fo-alt 13). 

• Caithfidh an príomhoide déanamh de réir treoracha agus cinntí an bhoird 
achomhairc i leith na meastóireachta (Alt 6, fo-alt 3). 

 
Féadfaidh príomhoide scoile údarás a thabhairt do mhúinteoirí eile sa scoil maidir le 
comhlíonadh na ndualgas a leagann an t-acht uirthi/air (Alt 18, fo-alt 1). 
 
(f) Cearta tuismitheoirí 
Tugann An tAcht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta 
Oideachais acu sraith cearta do thuismitheoirí maidir le hoideachas do dhalta a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais aige/aici. Tugtar achoimre ar na cearta sin thíos. 
 

(i) An ceart ar iarratais a dhéanamh 
Tá sé de cheart ag tuismitheoirí dalta na hiarratais seo a dhéanamh 

• go ndéanfadh príomhoide scoile gach ar féidir go praiticiúil chun freastal 
ar riachtanais speisialta oideachais an dalta, más dóigh leo nach bhfuil an 
dalta ag baint leasa as an oideachas atá á chur ar fáil sa scoil (Alt 3, 1-2); 

• go socródh an bord sláinte, nó, i gcás dalta scoile, an Chomhairle 
Náisiúnta um Oideachas Speisialta, go ndéanfaí meastóireacht ar dhalta, 
más dóigh leo go bhfuil riachtanais speisialta oideachais ag a leanbh (Alt 
4.3); 
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• go n-ainmneodh an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta scoil a 
bhféadfaidh a leanbh a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige/aici 
freastal uirthi (Alt 10.1); 

• go ndéanfaí athbhreithniú ar an bplean oideachais dá leanbh más dóigh leo 
nach bhfuil na spriocanna á mbaint amach agus nach ndearnadh 
athbhreithniú le sé mhí anuas (Alt 11.4). 

 
(ii) An ceart go rachfaí i gcomhairle leo 
Tá sé de cheart ag tuismitheoirí linbh a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
aige/aici 

• go rachadh an príomhoide i gcomhairle leo maidir le socrú go ndéanfaí 
meastóireacht ar a leanbh (Alt 3, fo-alt 3); 

• go rachadh an príomhoide i gcomhairle leo maidir le hullmhú plean 
oideachais (Alt 3, fo-alt 9). 

 
(iii) An ceart chun rannpháirtíochta 
Tá sé de cheart ag tuismitheoirí linbh a bhuil riachtanais speisialta oideachais 
aige/aici 

• páirt a ghlacadh i meastóireacht ar a leanbh agus go ndéanfadh an 
príomhoide, an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta agus an 
bord sláinte éascaíocht air seo de réir mar a oireann (Alt 5, fo-alt 2); 

• páirt a ghlacadh, mar bhall den fhoireann, in ullmhú plean oideachais dá 
leanbh (Alt 3, fo-alt 9; Alt 8, fo-alt 4). 

 
(iv) An ceart chun cead a dhiúltú 
Tá sé de cheart ag tuismitheoirí linbh a bhful riachtanais speisialta oideachais 
aige/aici cead a dhiúltú go ndéanfaí meastóireacht ar a leanbh. Féadfaidh an bord 
sláinte nó an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta iarratas a chur os 
comhair na Cúirte Cuarda ar ordú a chealódh an gá le cead na dtuismitheoirí (Alt 
5, fo-alt 4). 

 
(v) An ceart chun eolais 
Tá sé de cheart ag tuismitheoirí linbh a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
aige/aici 

• go gcuirfeadh an príomhoide ar an eolas iad go bhfuil an plean oideachais 
críochnaithe agus go bhfaighdís cóip den phlean (Alt 3, fo-alt 10);  

• go gcuirfí torthaí na meastóireachta a dhéantar ar a leanbh in iúl dóibh (Alt 
5, fo-alt 7); 

• go gcuirfí in iúl dóibh cé hé/hiad an duine/na daoine a gcuirtear torthaí 
meastóireachta ar fáil dó(ibh) (Alt 5, fo-alt 8); 

• go bhfaighdís tuairisc ón bpríomhoide ar thorthaí athbhreithnithe ar phlean 
oideachais a linbh (Alt 11, fo-alt 2). 

 
(vi) An ceart chun achomhairc 
Tá ceart chun achomhairc ag tuismitheoirí linbh a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais aige/aici 

• má dhiúltaíonn an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 
d’iarratas ó phríomhoide go n-ullmhóidís plean oideachais dá leanbh (Alt3, 
fo-alt 13); 
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• má dhiúltaíonn an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta nó bord 
sláinte d’iarratas ó thuismitheoirí go socróidis go ndéanfaí meastóireacht 
ar a leanbh (Alt 4, fo-alt 7); 

• in aghaidh meastóireachta ar an mbonn nach ndearnadh í de réir na 
gcaighdeán aitheanta (Alt 6, fo-alt 1); 

• má dhiúltaíonn an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta scoil a 
ainmniú dá leanbh (Alt 10, fo-rannóg 6); 

• má dhiúltaíonn príomhoide dá n-iarratas go ndéanfaí athbhreithniú ar 
phlean oideachais a linbh (Alt 11, fo-alt 6); 

• in aghaidh na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta nó 
príomhoide scoile mar gheall ar ráiteas nó cur síos ar bith a dhéantar i 
dtaobh riachtanas speisialta oideachais a linbh mar a leagtar amach i 
bplean oideachais iad, nó faoi gur theip ar an scoil nó ar an mbord sláinte 
cuid áirithe éigin den phlean a chur i bhfeidhm (Alt 12, fo-alt 1). 

 
(g) An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 
Bunaíodh an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta ad interim ar ordú an 
Aire Oideachais agus Eolaíochta faoi réir an Achta Oideachais (1998) agus bunaíodh 
go foirmiúil é 1 Deireadh Fómhair 2005 faoi réir an Achta um Oideachas do Dhaoine 
a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu (2004). Leagann Alt 20, fo-alt 1 den 
acht amach na dualgais seo a leanas don Chomhairle: 

• eolas ar an gcleachtas is fearr – go náisiúnta agus go hidirnáisiunta – 
maidir le hoideachas a sholáthar do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu a scaipeadh ar scoileanna, ar thuismitheoirí agus ar dhaoine 
eile atá oiriúnach dar leis an gComhairle; 

• soláthar oideachais agus seirbhísí tacaíochta do dhaltaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu a phleanáil agus a chomhordú i gcomhairle le 
scoileanna, boird sláinte agus le daoine eile atá oiriúnach dar leis an 
gComhairle; 

• pleanáil a dhéanamh i gcomhairle le scoileanna agus le daoine eile atá 
oiriúnach dar leis an gComhairle, do chomhtháthú an oideachais do dhaltaí 
a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu leis an oideachas i scoileanna 
go ginearálta; 

• eolas a chur ar fáil do thuismitheoirí daltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu, maidir lena gcearta agus le cearta a gcuid leanaí; 

• deimhin a dhéanamh de go ndéantar monatóireacht ar dhul chun cinn 
daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus go ndéantar 
athbhreithniú go rialta air; 

• meastóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar na hacmhainní is gá chun 
oideachas a sholáthar do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu; 

• deimhin a dhéanamh de go bhfuil soláthar leanúnach oideachais speisialta 
ar fáil mar is gá do gach saghas míchumas; 

• athbhreithniú ginearálta a dhéanamh ar an soláthar a dhéantar do dhaoine 
fásta a bhfuil míchumais orthu, chun gur féidir leo leas a bhaint as 
ardoideachas, as oideachas leanúnach aosach, as athinmheachán agus 
oiliúint agus tuairiscí a fhoilsiú ar thorthaí an athbhreithnithe sin (tuairiscí 
a bhféadfadh moltaí a bheith iontu faoi shlite ina bhféadfaí an soláthar a 
fheabhsú); 
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• comhairle a chur ar na hinstitiúidí oideachais uile faoin gcleachtas is fearr 
maidir le hoideachas do dhaoine fásta a bhfuil míchumais orthu; 

• comhairle a chur ar an Aire faoi ghné ar bith den oideachas do leanaí agus 
do dhaoine eile a bhfuil míchumais orthu; 

• dul i gcomhairle le dreamanna deonacha a mbaineann a gcuid aidhmeanna 
le leas daoine a bhfuil míchumais orthu a chur chun cinn, nó le seirbhísí 
tacaíochta a sholáthar dóibh, leis an aidhm go gcuirfidh a gcuid saineolais 
sin le forbairt polasaí na Comhairle agus le pleanáil agus soláthar seirbhísí 
tacaíochta, agus 

• taighde a choimisiúnú ar chúrsaí a bhaineann le cúraimí na Comhairle 
agus, de réir mar a oireann, torthaí na taighde sin a fhoilsiú san fhoirm 
agus ar an mbealach is oiriúnaí dar leis an gComhairle. 

 
Tá gnéithe eile de ghníomhú na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta leagtha 
amach san Acht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais 
Acu (2004), iad seo a leanas san áireamh: ballraíocht na Comhairle, an fóram 
comhairleach, an tuairisc fheidhmithe (maidir leis an acht), chomh maith le ról an 
phríomhoifigigh fheidhmiúcháin agus na n-eagraithe do riachtanais speisialta 
oideachais (Ailt 20-34). Déantar soláthar san acht freisin do bhunú an Bhoird 
Achomharc Speisialta Oideachais (Ailt 36 agus 37, chomh maith le dualgais na mbord 
sláinte (Alt39). 
 
Chomh maith lena cuid dualgas ginearálta faoi réir an Achta um Oideachas do 
Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu, beidh sraith cúraimí go 
díreach ar an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta nuair a fheidhmeofar an  
t-acht go hiomlán – a leithéid seo: cúraimí maidir le meastóireacht ar dhaltaí, ullmhú 
pleananna aonair oideachais, agus comhordú a dhéanamh ar sheirbhísí oideachais 
agus sláinte. Tá tuairisc ar fheidhmiú an achta á críochnú ag an gComhairle faoi 
láthair agus í le cur os comhair an Aire Oideachais agus Eolaíochta faoi 1 Deireadh 
Fómhair 2006. Áireoidh an tuairisc fheidhmithe na hacmhainn foirne agus airgid is gá 
chun na rannóga éagsúla den acht a fheidhmiú agus molfar dátaí faoinar chóir na 
hacmhainní sin a bheith ar fáil agus na rannóga éagsúla den acht a bheith i bhfeidhm. 
 
Is í an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta an grúpa a bhfuil sé de chúram 
uirthi a dheimhniú go bhfuil an tAcht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais 
Speisialta Oideachais Acu á chur i bhfeidhm go hiomlán. Tá sé i gceist go mbeidh an 
t-acht i bhfeidhm go hiomlán laistigh de chúig bliana ón am ar bunaíodh an 
Chomhairle Náisiunta um Oideachas Speisialta go foirmiúil i.e. faoi 1 Deireadh 
Fómhair 2010. 
 
Ba chóir a thuiscint go n-úsáidtear an téarma “bord sláinte” uaireanta i reachtaíocht a 
bhaineann le hoideachas speisialta. Ó tharla gur cuireadh na boird sláinte ar ceal sa 
bhliain 2005, is féidir de ghnáth an téarma “Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte” a 
úsáid in áit “bord sláinte”. 
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Caibidil 2 
Pleanáil agus eagrú scoile-uile 
 
Príomh-théamaí 
 
1. Níl sé mar aidhm leis an gcuimsiú go ndéanfaí neamhshuim de na difríochtaí 

idir dhaoine aonair. Is é atá i gceist sa chuimsiú, dáiríre, iarracht a 
dhéanamh cuidiú leis na daltaí go léir bheith ina mball de phobal na scoile 
agus oideachas a sholáthar i gcreatlach ina n-aithnítear difríochtai idir 
dhaoine aonair agus ina ndéantar na difríochtaí sin a cheiliúradh. 

 
2. Chun aidhm na cuimsitheachta a chomhlíonadh, ba chóir go ndéanfaí 

iniúchadh ar chultúr nó ar éiteas na scoile, a luachanna, an bhainistíocht, a 
cuid polasaithe, nósanna imeachta eagrú na scoile, ábhar an churaclaim, an 
cur chuige i leith na foghlama agus na múinteoireachta, agus iad a leasú más 
gá, chun éascú a dhéanamh ar sholáthar cláracha do dhaltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu, do dhaltaí a mbaineann difríochtaí eile 
foghlama leo agus do dhaltaí ó thimpeallachtaí agus ó chultúir éagsúla. 

 
3. Tá sé de nós i roinnt scoileanna daltaí áirithe a chlárú agus diúltú do dhaltaí 

eile chun deimhin a dhéanamh de nach mbeidh ach cohórt de shaghas áirithe 
daltaí sa scoil (mar shampla daltaí a bhfuil cumas acadúil acu). Níl an nós 
seo sásúil agus áit ar bith a bhfuil cleachtas mar sin i bhfeidhm, caithfear 
deireadh a chur leis. 

 
4. I gcás daltaí a bhfuil fadhbanna acu le dul i dtaithí ar an iar-bhunscoil, agus 

iad siúd a bhfuil fadhbanna tinrimh acu sa téarma tosaigh, féadfar straitéisí 
luath-idirghabhála a fheidhmiú ar mhaithe leo, i dtreo nach dtiocfaidh 
deacrachtaí níos géire chun cinn, luath-fhágáil na scoile ina measc. 

 
5. Ba chóir go ndéanfaí saintagairt i ráitis pholasaí scoile agus sa chur síos ar 

nósanna imeachta, do rochtain daltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu ar dheiseanna oiriúnacha curaclaim agus seach-churaclaim a 
chur chun cinn, chomh maith lena rannpháirtíocht sna gníomhaíochtaí sin. 

 
6. Chun daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a chuimsiú go 

rathúil, tá gá le comhoibriú éifeachtach idir múinteoirí príomhshrutha agus 
múinteoirí a bhfuil sainrólanna acu, mar shampla an múinteoir acmhainne, 
an treoirchomhairleoir, an múinteoir naisc baile-scoile-pobail agus an 
múinteoir tacaíochta foghlama. 

 
7. Moltar do scoileanna socrúcháin daltaí a bhfuil riachtanais speisialta 

oideachais acu i scoileanna oiriúnacha agus na socruithe oideachais do na 
daltaí sin a eagrú ar shlí a éascaíonn a gcuimsiú i measc daltaí a bhfuil 
leibhéil éagsúla cumais acu, do réimse iomlán na n-ábhar, a mhéid is féidir é. 

 
8. Ba chóir tacaíocht mhúinteoireachta acmhainne a sholáthar do dhaltaí ar 

aithin síceolaí nó síciatraí, nó teiripí urlabhra agus teanga, nó duine 
gairmiúil eile go foirmiúil go bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus 
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a bhfuil tacaíocht bhreise ceadaithe ag an gComhairle Náisiúnta um 
Oideachas Speisialta dóibh. 

 
9. Ba chóir daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a chuimsiú i 

ranganna príomhshrutha a mhéid is féidir é. Níor chóir na daltaí sin a 
tharraingt as a rang do mhúinteoireacht aonair nó i ngrúpa beag, ach 
amháin nuair is léir gur chun a leasa é, nó i gcásanna nach féidir oideachas 
oiriúnach a sholáthar sa rang príomhshrutha do na daltaí sin ná do na daltaí 
eile. 

 
10. Má dhéantar meastóireacht inscoile ar dhalta ar bith, ba chóir go mbeadh 

sainaidhm leis agus go ndéanfaí beart áirithe éigin mar thoradh air. Nuair a 
dhéantar meastóireacht inscoile, ba chóir go dtuigfí nach bhfuil sa mhéid sin 
ach eilimint amháin de shraith, sraith a bhfuil bailiú eolais, pleanáil, 
idirghabháil agus athbhreithniú i gceist inti, agus mar sin nach rud ann féin 
an mheastóireacht. 
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2.1 Réamhrá 
Sa chaibidil seo, pléitear pleanáil agus eagrú ar leibhéal scoile-uile chun daltaí a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a chuimsiú san obair. Déantar iniúchadh ar 
a bhfuil i gceist le cuimsiú agus ar fheidhmiú eiseamláirí éagsúla eagair ar leibhéal 
scoile-uile chun timpeallacht chuimsitheach oideachais a sholáthar do dhaltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu. Tugtar comhairle freisin i dtaobh polasaí agus 
cleachtas meastóireachta inscoile. 
 
2.2 An scoil chuimsitheach 
Is é is aidhm don chuimsiú ná creatlach a chur ar fáil a bhféadfar oiriúnú a dhéanamh 
laistigh de, do na difríochtaí idir dhaoine agus ceiliúradh a dhéanamh ar na difríochtaí 
sin. Baineann cuimsiú san oideachas le níos mó ná daltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu; tá fáiltiú chun na scoile i gceist agus glacadh sa scoil leis na daltaí go 
léir a bhfuil difríochtaí foghlama ag baint leo – baill den Lucht Siúil, mar shampla, 
daltaí a bhfuil cónaí orthu i gceantair atá faoi mhíbhuntáiste sóisialta nó 
eacnamaíochta, agus iad sin ó chultúir eile, nach é an Béarla ná an Ghaeilge an chéad 
teanga acu. Níl sé d’aidhm leis an gcuimsiú cealú a dhéanamh ar dhifríochtaí idir 
dhaoine ná neamhshuim a dhéanamh díobh: is é croílár an chuimsithe an ceart chun 
oideachas oiriúnaigh. 
 
Tuigtear go bhfuil scóip i bhfad níos leithne ag baint le coincheap an chuimsithe ná 
mar atá i gceist sa chomhtháthú. I scoil nó rang c(h)omhtháite, is minic gurb ar 
ghuaillí an dalta a bhfuil difríocht fhoghlama ag baint leis a thiteann ualach an 
oiriúnaithe do dhála nach bhfuil oiriúnú ar bith déanta orthu ar mhaithe leis-sean. Ina 
choinne sin, is é atá i gceist le cuimsiú go ndéantar oiriúnú do riachtanais éagsúla agus 
do dhifríochtaí foghlama na ndaltaí go léir agus go gcuirtear struchtúir agus socruithe 
oiriúnacha i bhfeidhm a chabhróidh le gach dalta an leas is fearr is féidir a bhaint as 
freastal ar an scoil. 
 
Cláraíodh roinnt mhaith daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu in iar-
bhunscoileanna príomhshrutha le blianta beaga anuas; mar thoradh air seo forbraíodh 
polasaithe agus cleachtais scoile-uile in a lán scoileanna chun éascaíocht a dhéanamh 
ar chuimsiú na ndaltaí seo sna gnéithe éagsúla de shaol na scoile. Sna scoileanna seo, 
tá an bhainistíocht, an príomhoide, na múinteoirí agus baill eile d’fhoireann na scoile 
ag freagairt go héifeachtach do na fadhbanna bainistíochta, curaclaim agus tréada a 
bhaineann le soláthar oideachais do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu agus tá siad ag iarraidh cur lena n-eolas agus lena dtuiscint ar oideachas speisialta. 
 
2.2.1 Buntáistí an chuimsithe 
Má sholáthraítear áiteanna i scoileanna príomhshrutha do dhaltaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu, tugann sé seo deiseanna breise dóibh a scileanna cumarsáide 
a fheabhsú agus idirghníomhú a dhéanamh lena gcomhdhaltaí. D’fhéadfadh go 
mbeadh de thoradh air seo go gcuirfí tús le cairdeas nua le daltaí sa chomharsanacht. 
D’fhéadfadh go mbeadh toradh sóisialta ar an gcuimsiú freisin sa mhéid nach 
mbraitheann daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu go bhfuil siad scartha 
amach leo féin, agus go laghdaítear ar an mbaol go gcuirfí lipéid dhiúltacha orthu. 
Seans maith freisin, de réir na fianaise, go spreagfar daltaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu níos éifeachtaí chun oibre sa rang cuimsitheach. D’fhéadfadh 
timpeallacht chuimsitheach cur go mór le raon suime an dalta agus lena (h)eolas ar an 
domhan, rud a ullmhóidh níos fearr  é/í don taithí iarscoile agus dá s(h)aol mar 
aosach. 
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Féadann cuimsiú dul i bhfeidhm go dearfach orthu siúd nach bhfuil agus orthu siúd a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, araon. Bealach éifeachtach leis an gceann 
is fearr a fháil ar mhíthuiscintí a bhíonn ag mic léinn i dtaobh daoine a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu ná iad go léir a thabhairt le chéile i dtimpeallacht 
chuimsitheach scoile. Sa scoil chuimsitheach, tagann na mic léinn go léir isteach ar na 
difríochtaí aonair atá eatarthu agus is luachmhar leo na difríochtaí sin. Ullmhaíonn a 
dtaithí ar oideachas cuimsitheach gach aon duine i bpobal na scoile dá bpáirt i sochaí 
chuimsitheach amach anseo. 
 
Nuair a sholáthraítear oideachas cuimsitheach go hoiriúnach, téann sin chun tairbhe 
do gach dalta sa seomra ranga. Téann sé chun tairbhe do na daltaí go léir, mar 
shampla, beirt mhúinteoirí a bheith ag obair i dteannta a chéile sa rang nuair atá 
comharmhúinteoireacht ar siúl agus bíonn níos mó deiseanna acu máistreacht a fháil 
ar ghníomhaíochtaí éagsúla trín iad a chleachtadh agus trí chabhrú le daltaí eile agus 
iad i mbun gníomhaíochtaí comhoibritheacha foghlama. Is mó an seans go mbrisfidh 
múinteoirí a gcuid treoracha síos ina ranna sothuigthe, go ndéanfaidh siad athrá ar 
threoracha, go gcuirfidh siad oiliúint ar dhaltaí maidir le straitéisí úsáideacha 
foghlama agus go gcuirfidh siad tacaíocht aonair ar fáil, nuair atá dalta sa rang a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige/aici. Daltaí lag-ghnóthachtála, nach bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais aitheanta ina leith, baineann siadsan freisin tairbhe as 
na straitéisí éifeachtacha múinteoireachta seo. 
 
Tá buntáistí do thuismitheoirí sa chuimsiú chomh maith. Nuair a chuimsítear daltaí a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i scoileanna príomhshrutha sa cheantar, 
bíonn deis níos fearr ag a dtuismitheoirí páirt a ghlacadh in imeachtaí na scoile agus 
in imeachtaí an phobail ina bhfuil an scoil. Thuairiscigh roinnt tuismitheoirí go raibh 
athruithe chun feabhais le sonrú ar shaol an teaghlaigh, chomh maith le cumarsáid 
níos fearr leis an gclann, le cairde agus le comharsana, níos lú fadhbanna iompair ag 
na daltaí agus feabhas ar a bhféinmheas. 
 
2.3 Pleanáil scoile-uile don chuimsiú 
Bíonn an toradh is éifeachtaí ar an bpróiseas forbartha polasaí scoile agus nósanna 
imeachta maidir le riachtanais speisialta oideachais nuair a chuirtear chuige i gcomhar 
leis na páirtnéirí éagsúla i bpobal na scoile – na hiontaobhaithe, an bord bainistíochta, 
na múinteoirí, na tuismitheoirí agus na mac léinn – agus, de réir mar a oireann, 
gníomhaireachtaí agus seirbhísí tacaíochta agus an pobal áitiúil. Tá ról lárnach ag an 
Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus ag a cuid gníomhaireachtaí i dtacú le héiteas 
an chuimsithe sa scoil trí chomhthéacs an chuimsithe a shuíomh i bpolasaí náisiúnta 
agus i soláthar tacaíochta do scoileanna aonair. 
 
Aithnítear scoil chuimsitheach ar an bpróiseas leanúnach forbartha agus 
féinmheastóireachta a bhíonn ar siúl ann ar mhaithe le constaicí ar bith a ruaigeadh atá 
sa tslí ar pháirtíocht na ndaltaí go léir sa cheantar. Tá tábhacht lárnach le ráiteas misin 
na scoile agus leis na polasaithe agus na nósanna imeachta atá leagtha amach i bplean 
na scoile maidir le clár deimhneach cuimsithe a chur i bhfeidhm. Moltar do 
scoileanna, dá réir sin, iniúchadh – agus athbhreithniú más gá – a dhéanamh ar chultúr 
nó ar éiteas na scoile, ar a luachanna, a ráiteas misin, a bpolasaithe, a nósanna 
imeachta, a stíl bhainistíochta, a socruithe eagair, ábhar an churaclaim agus an cur 
chuige foghlama agus múinteoireachta, féachaint le hatmaisféar scoile, curaclam agus 
cur chuige teagaisc atá lánchuimsitheach a sholáthar. 
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Aithnítear go gcruthaítear dushlán dian d’iar-bhunscoileanna cur chuige comhtháite 
scoile-uile a fhorbairt i leith chuimsiú mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu. D’fhéadfadh toisceanna comhthéacsa áirithe, mar chineál agus 
struchtúr an tsiollabais, scrúduithe stáit, eagar ranganna, an tráthchlár agus tosaíochtaí 
atá i gceist nach bhfuil ag teacht lena chéile ceataí a dhéanamh don phleanáil 
chomhoibritheach is gá don mhúinteoireacht agus don fhoghlaim rathúil. Ar a shon 
sin, ainneoin na ndeacrachtaí a d’fhéadfadh a bheith i gceist, tá sé thar a bheith 
tábhachtach go dtabharfaí aghaidh ar dhúshláin mar sin ag leibhéal na scoile uile agus 
go gcruthófaí struchtúir éifeachtacha pleanála, comhoibrithe agus plé, ar mhaithe leis 
an gcuimsiú. 
 
Tagann fadhbanna nach beag chun cinn freisin i gcás múinteoirí aonair agus iad ag 
iarraidh oideachas oiriúnach a sholáthar do na mic léinn uile ina gcuid ranganna. I 
measc na bhfadhbanna seo tá bainistíocht ama, ullmhú don mhúinteoireacht, eolas a 
chur ar theicnící nua múinteoireachta maidir le difreálú agus foghlaim aonair agus na 
teicnící sin a fheidhmiú, luas oiriúnach a choinneáil faoin obair chun siollabais fhada 
a chríochnú, chomh maith leis an mbrú agus an tsúil in airde a thagann i gceist nuair 
tá mic léinn á n-ullmhú do scrúduithe stáit. Ba chóir go mbeadh tacaíocht 
chomhoibritheach ar fáil do mhúinteoirí aonair príomhshrutha ó shainmhúinteoirí 
acmhainne agus ó mhúinteoirí tacaíochta foghlama. Tá gá ag gach aon mhúinteoir le 
tacaíocht bhainistíocht na scoile chun a chur ar a gcumas leas a bhaint as na deiseanna 
forbartha gairme atá ar fáil. 
 
Aithnítear chomh maith gur minic gur próiseas casta, a gcaitear an-chuid ama a 
chaitheamh air, an próiseas forbartha polasaí agus oiriúnaithe a chaithfear a chur i 
gcrích chun daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a chuimsiú go 
héifeachtach. Is féidir cúnamh a lorg le gnéithe den fhorbairt scoile agus den phleanáil 
do riachtanais speisialta oideachais, ón tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais, 
ón tSeirbhís Tacaíochta don Oideachas Speisialta, ón gComhairle Náisiúnta um 
Oideachas Speisialta agus ó ghníomhaireachtaí eile, mar an Tionscnamh Pleanála 
Forbartha Scoile nó an tSeirbhís Tacaíochta don Dara Leibhéal. Thairis sin, tá teacht 
níos fearr ag múinteoirí de réir a chéile ar chúrsaí forbartha gairme. 
 
Chun socruithe éifeachtacha inscoile a dhéanamh maidir le hoideachas a sholáthar do 
dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu (mar shampla, na daltaí sin a 
shocrú i ngrúpaí ranga agus leithroinnt ranganna ar bhaill den fhoireann 
mhúinteoireachta a eagrú), ba chóir saintoscaí na scoile a chur san áireamh. Féadfar 
na moltaí seo a leanas a mheá freisin nuair atá polasaithe agus nósanna imeachta 
scoile-uile á ndréachtadh: 

• Ba chóir go mbeadh nasc soiléir trédhearcach idir na hacmhainní (uaireanta a’ 
chloig páirtaimseartha múinteoireachta san áireamh) atá ar fáil don scoil agus 
an soláthar tacaíochta breise múinteoireachta do dhaltaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu, ar cuireadh na hacmhainní ar fáil chun tacú leo. 

• Polasaithe agus nósanna imeachta scoile i leith socruithe maidir le daltaí a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a ghlacadh isteach sa scoil agus 
múinteoireacht oiriúnach a chur ar fáil dóibh, ba chóir iad seo a dhréachtadh i 
gcomhairle le baill den fhoireann mhúinteoireachta, agus múinteoirí 
príomhshrutha san áireamh. 



 44 

• Ba chóir go socrófaí an uasmhéid rannpháirtíochta ar bhealach substaintiúil i 
ngníomhaíochtaí ranganna príomhshrutha do dhaltaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu, trí na daltaí sin a chur i ranganna príomhshrutha 
agus múinteoirí a leithroinnt ar na ranganna sin mar is gá. 

• Ba chóir tarraingt daltaí siar as gníomhaíochtaí ranga príomhshrutha, chun 
múinteoireacht aonair nó i ngrúpa beag a sholáthar dóibh, a choinneáil ar 
mheá chothrom leis an ngá atá acu le bheith páirteach i dtaithí oideachais a 
gcomhscoláirí. 

• Ba chóir teacht a bheith ag múinteoirí príomhshrutha ar eolas i dtaobh an 
tsoláthair is gá do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, nuair a 
chuirtear na daltaí seo ina gcuid ranganna. Ba chóir go ndéanfaí cinntí i dtaobh 
na ndaltaí seo a tharraingt as a ranganna (do mhúinteoireacht aonair nó i 
ngrúpa) i gcomhairle leis an múinteoir príomhshrutha agus leis na 
tuismitheoirí. 

• Ba chóir go mbeadh teacht ag na múinteoirí uile ar na tacaíochtaí agus ar an 
oiliúint is gá dóibh chun freastal oiriúnach a dhéanamh ar na daltaí éagsúla go 
léir atá ina gcuid ranganna. Chomh maith le cúrsaí foirmiúla oiliúna FLG, 
féadfaidh múinteoirí príomhshrutha a gcuid eolais agus oilteachta a chur chun 
cinn trí chomhairle agus tacaíocht a fháil ó chomhghleacaithe dá gcuid a bhfuil 
taithí agus saineolas acu in achair na múinteoireachta le hacmhainní breise 
agus na tacaíochta foghlama. 

 
Agus polasaithe scoile i leith riachtanas speisialta oideachais á ndréachtadh acu, ba 
chóir do scoileanna aird a thabhairt ar a gcuid dualgas de réir dlí agus déanamh de réir 
na comhairle agus na treorach a thugtar i ndoiciméid a sholáthraíonn an Roinn 
Oideachais agus Eolaíochta, an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta, agus 
gníomhaireachtaí eile de chuid na Roinne. 
 
2.3.1 Dréachtadh polasaithe agus nósanna imeachta cuimsitheacha scoile-uile i 

leith riachtanas speisialta oideachais 
Ba chóir go leagfaí amach aidhmeanna agus cuspóirí na scoile do na daltaí go léir i 
bplean na scoile agus go mbeadh nasc idir an méid seo agus ráiteas misin na scoile. 
An fhís agus na luachanna atá i ráiteas misin na scoile, ba chóir go mbeadh a rian sin 
le sonrú ar pholasaithe agus ar nósanna imeachta na scoile maidir le riachtanais 
speisialta oideachais. Mura bhfuil éiteas cuimsitheach le brath ar an ráiteas misin, 
seans gur gá athbhreithniú a dhéanamh ar an ráiteas misin féin. Beidh tagairt i gcuid 
de pholasaithe agus de nósanna imeachta na scoile do chuimsiú daltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu (mar shampla, clárú daltaí, riailbhéas, frith-
bhulaíocht, sláinte agus sábháilteacht, maoirseacht, meastóireacht), agus beidh roinnt 
eile acu dírithe go hiomlán ar an soláthar do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu (mar shampla, ról na foirne tacaíochta do riachtanais speisialta 
oideachais, pleananna oideachais do dhaltaí aonair, cuimsiú i ranganna 
príomhshrutha, soláthar tacaíochta breise múinteoireachta). 
 
Tá roinnt céimeanna i gceist i ndréachtadh polasaithe agus nósanna imeachta scoile do 
riachtanais speisialta oideachais. Ina measc sin tá –  

• aontú go bhfuil gá le polasaí foirmiúil nó nósanna imeachta foirmiúla i leith 
faidhbe nó achair áirithe, agus nuair atá an cinneadh déanta gur chóir ráiteas 
foirmiúil a dhréachtadh, duine aonair nó grúpa a roghnú chun dréachtpholasaí 
a chur le chéile 
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• iniúchadh á dhéanamh ag an ngrúpa pleanála ar dhoiciméid a bhaineann leis 
an scéal, agus iad seo ina measc de réir mar a oireann – reachtaíocht, taighde 
agus treoirlínte faoin gcleachtas is fearr agus athbhreithniú ar shainriachtanais 
na scoile agus ar shaintoscaí nó sainteagmhais ar bith a raibh baint acu leis an 
gcinneadh gur ghá polasaí scoile-uile a dhréachtadh 

• dréachtráitis faoi pholasaí agus nósanna imeachta á ullmhú ag an ngrúpa 
pleanála 

• an dréachtpholasaí á chur timpeall chuig páirtnéirí i bpobal na scoile le go 
bhféadfaidh an grúpa pleanála é a athdhréachtadh de réir na moltaí a chuirtear 
chucu 

• an dréachtráitis ar pholasaí nó nósanna imeachta á chur os comhair an bhoird 
bhainistíochta agus glacadh an bhoird leis an bpolasaí, tar éis dóibh a 
thuilleadh comhairle a lorg, b’fhéidir 

• feidhmiú an pholasaí agus na nósanna imeachta sa scoil 
• monatóireacht á dhéanamh go rialta ar fheidhmiú an pholasaí sa scoil agus 

fadhbanna ar bith a thagann chun cinn a aithint 
• athbhreithniú foirmiúil á dhéanamh ar an ráiteas ag am atá aontaithe roimh ré 

agus leasú á dhéanamh mar is gá. 
 
Nuair tá polasaithe agus nósanna imeachta scoile i leith oideachais speisialta á 
ndréachtadh, ba chóir go dtabharfadh scoileanna aird ar an gcomhairle a sholáthraíonn 
an Roinn agus a cuid gníomhaireachtaí, mar shampla an Tionscadal Forbartha 
Pleanála Scoile. 
 
Mar chéim tosaigh i leasú polasaithe agus nósanna imeachta scoile ar mhaithe le 
riachtanais speisialta oideachais, b’fhiú do bhainistíocht na scoile agus don fhoireann 
(nó do ghrúpa oibre a cheapann siad) iniúchadh a dhéanamh ar an soláthar atá á 
dhéanamh sa scoil cheana do riachtanais speisialta oideachais. Seans go n-aithneoidh 
an t-iniúchadh seo gur gá na polasaithe atá i bhfeidhm sa scoil cheana a athbhreithniú 
nó struchtúir nua a fhorbairt. Má dhéantar iniúchadh ar an soláthar do riachtanais 
speisialta oideachais mar chuid d’athbhreithniú níos leithne ar mhisean ginearálta na 
scoile, a héiteas, a luachanna agus an curaclam a sholáthraítear inti, is amhlaidh is 
éifeachtaí an t-iniúchadh. Beidh luacháil ar na socruithe a dhéantar sa scoil do 
chionroinnt múinteoirí agus ar na straitéisí múinteoireachta agus foghlama a úsáidtear 
i gceist san iniúchadh ar an soláthar do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu. Déanfar iniúchadh ar chumas na foirne soláthar a dhéanamh do dhaltaí 
a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus déanfar cinneadh dá réir sin faoin 
ngá atá ag múinteoirí le forbairt inseirbhíse. Seans go n-aithneofar freisin gnéithe de 
pholasaí agus de nósanna imeachta na scoile a bhaineann le cuimsiú daltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu, ar gá díriú orthu trí phleanáil forbartha scoile. 
Féadfar iniúchadh a dhéanamh ar chomhdhéanamh an phobail daltaí, an líon daltaí a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu san áireamh agus réimse na riachtanas sin. 
Aithneofar athruithe a tháinig le déanaí nó ar dócha go dtiocfaidh siad gan mhoill ar 
an bpobal daltaí. Féadfar cinntí a dhéanamh ansin faoi thús áite a thabhairt do 
ghnéithe áirithe den soláthar do riachtanais speisialta oideachais. 
 
An doiciméad a d’eisigh an Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Ag Breathnú ar an 
Scoil Againne: Cúnamh le haghaidh féinmheasúnachta i scoileanna dara leibhéal  
(2003), tá sé mar aidhm aige cuidiú le scoileanna athbhreithniú agus meastóireacht a 
dhéanamh ar obair na scoile. Leagtar téamaí amach i rannóg 5 den fhoilseachán sin 
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chun féinmheastóireacht a dhéanamh ar an soláthar do dhaltaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu. (Tugtar teimpléad iniúctha ar an soláthar do dhaltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu, atá bunaithe ar Ag Breathnú ar an Scoil Againne, 
in Aguisín B. Tairgtear an teimpléad seo mar shlí chun rátáil a dhéanamh ar na 
gnéithe éagsúla den soláthar sa scoil). Má aithnítear easnaimh shonracha i ngné ar bith 
den soláthar, beidh gá le hiniúchadh níos mine a dhéanamh ar na fadhbanna atá i 
gceist, mar thúsphointe do phleanáil agus d’fhorbairt oiriúnach. 
 
2.4 Polasaithe agus nósanna imeachta scoile-uile do riachtanais speisialta 

oideachais i bplean na scoile 
Ba chóir na réimsí seo a bheith san áireamh i bplean na scoile, maidir le hoideachas 
do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu: 

• polasaí cláraithe na scoile, agus clárú daltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu san áireamh (féach rannóg 2.4.1 thíos) 

• an polasaí tinrimh scoile agus nósanna imeachta chun daltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu agus a bhfuil ráta lag tinrimh acu, 
b’fhéidir, a mhealladh chun teacht go rialta ar scoil (féach rannóg 2.4.2 
thíos) 

• éiteas scoile, luachanna agus atmaisféar tairbheach a chothú, agus glacadh 
le héagsúlacht (féach rannóg 2.4.3 thíos) 

• na nósanna imeachta a leagan amach d’aistriú daltaí ón mbunscoil (féach 
rannóg 2.4.4 thíos) 

• na socruithe chun aistriú daltaí go suímh iarscoile a éascú nuair atá an  
t-oideachas iar-bhunscoile críochnaithe acu (féach rannóg 2.4.5 thíos) 

• nósanna imeachta i dtreo cur chuige céimnithe a fheidhmiú chun daltaí 
lag-ghnóthachtála nó daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a 
aithint agus freastal a dhéanamh orthu (féach rannóg 2.4.6 thíos) 

• na nósanna imeachta agus na critéir a leagan amach chun daltaí a aithint ar 
gá múinteoireacht tacaíochta le hacmhainní a sholáthar dóibh (féach 
rannóg 2.4.7 thíos) 

• na nósanna imeachta agus na critéir a leagan amach chun daltaí a aithint ar 
gá tacaíocht fhoghlama a sholáthar dóibh (féach rannóg 2.4.8 thíos) 

• na struchtúir thacaíochta chun éascaíocht a dhéanamh ar rannpháirtíocht 
thuismitheoirí agus ar chumarsáid le tuismitheoirí (féach rannóga 2.4.9 
agus 3.11 thíos) 

• na socruithe chun oiriúnú a dhéanamh ar thimpeallacht fhisiciúil na scoile 
(féach rannóg 2.4.10 thíos) 

• na heiseamláirí eagair chun idirghabhálacha speisialta a sholáthar – 
tacaíocht bhreise múinteoireachta do dhaltaí aonair a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu ina measc (féach rannóg 2.5 thíos) 

• na nósanna imeachta chun daltaí a bhféadfadh riachtanais speisialta 
oideachais a bheith acu a aithint agus iad a athreorú le go ndéanfaí 
meastóireacht siceolaíochta orthu (féach rannóga 2.6 agus 4.4.2 thíos) 

• naisc le gníomhaireachtaí agus seirbhísí tacaíochta seachtracha (féach 
rannóg 3.15 thíos) 

• polasaí agus nósanna imeachta meastóireachta (féach rannóg 2.6 thíos) 
• forbairt pleananna aonair oideachais, iad a fheidhmiú agus athbhreithniú a 

dhéanamh orthu (féach caibidil 4) 
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• deiseanna a sholáthar do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu chun dul i mbun foghlama sa scoil taobh le taobh le daltaí nach bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu (féach caibidil 5) 

• soiléiriú a dhéanamh ar rólanna agus ar dhualgais na mball éagsúl den 
fhoireann mhúinteoireachta i leith oideachas agus cuimsiú daltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu (féach caibidil 3) 

• na nósanna imeachta a chabhróidh le daltaí clár oiriúnach a roghnú do 
scrúduithe stáit agus ábhair oiriúnacha a roghnú (féach rannoga 1.8.4 agus 
1.8.5 thuas). 

 
2.4.1 Polasaí na scoile um chlárú 
Tá fianaise ar fáil go bhfuil polasaithe cúngaithe um chlárú á bhfeidhmiú fós ag iar-
bhunscoileanna áirithe, rud a fhágann dáiríre, go gcoinnítear daltaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu amach, chomh maith leo siúd a bhfuil fadhbanna eile 
foghlama acu. D’fhéadfadh polasaithe agus cleachtais a bheith á bhfeidhmiú i scoil 
freisin a bhacann rannpháirtíocht iomlán daltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu, agus seans nach ndéantar oiriúnú réasúnta do na daltaí seo. Bhí fadhb 
ag tuismitheoirí áirithe agus iad ag iarraidh a leanbh, a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais aige/aici, a chlárú sa scoil is rogha leo. I gcásanna mar seo, d’éirigh le 
hachomhairc a rinne tuismitheoirí áirithe faoi réir rannóg 29 den Acht Oideachais 
(1998). 
 
Ba chóir go dtuigfeadh boird bhainistíochta go bhfuil idirdhealú ar bith a dhéanann 
ionad oideachais ar bhonn míchumais – clárú nó coinníollacha cláraithe duine mar 
mhac léinn san áireamh – i gcoinne an Achta um Stádas Comhionann (2000). Tá sé de 
dhualgas freisin ar bhoird bhainistíochta, faoi réir an Achta Oideachais (1998), 
soláthar agus oiriúnú réasúnta a dhéanamh do dhaltaí a bhfuil míchumas orthu nó 
riachtanais speisialta eile oideachais acu. Is é dearcadh na Roinne Oideachais agus 
Eolaíochta nach féidir glacadh leis mar nós go roghnódh scoil daltaí áirithe le clárú sa 
scoil agus go n-eiteofaí daltaí eile chun a chinntiú nach gclárófaí ach cohórt áirithe 
daltaí – daltaí a bhfuil cumas acadúil iontu mar shampla, agus áit ar bith a bhfuil 
cleachtas mar sin i bhfeidhm ann, go gcaithfear éirí as. I gcásanna mar sin moltar go 
tréan do scoileanna athchóiriú a dhéanamh láithreach ar a bpolasaithe um chlárú faoi 
réir ag reachtaíocht na linne seo, agus soláthar a dhéanamh do chleachtais agus 
nósanna imeachta atá soiléir agus cuimsitheach. Leagtar béim freisin ar a thábhachtaí 
atá sé go ndéanfaí meon, dearcadh agus scileanna oiriúnacha a fhorbairt ina measc 
siúd atá ag obair sa scoil, i measc na ndaltaí go léir agus i measc an phobail 
tuismitheoirí, ar mhaithe leis an gcuimsiú. 
 
Ní rud sásúil é ach oiread go mbeadh clásal i bpolasaí scoile um chlárú á rá go 
mbraitheann clárú dalta a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige/aici ar 
chionroinnt acmhainní oiriúnacha. Is inmholta an cleachtas é go lorgódh scoil eolas 
iomlán cuí ar dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu sula gcláraítear iad. 
Is féidir é seo a dhéanamh mar ghné den phróiseas cláraithe. Maidir leis seo, 
d’fhéadfaí iarraidh ar thuismitheoirí tuairiscí oiriúnacha a chur ar fáil ón scoil a raibh 
an dalta ag freastal uirthi cheana, nó tuairiscí ó lucht gairme a rinne meastóireacht ar 
an dalta nó a bhí ag soláthar seirbhísí tacaíochta di/dó, mar shampla síceolaithe, 
teiripithe urlabhra agus teanga, nó teiripithe saothair. Níor chóir an t-eolas seo a úsáid, 
de ghnáth, ar shlí ar bith, os ard nó os íseal, chun cinneadh a dhéanamh faoi cibé acu 
an nglacfaí leis an dalta sa scoil nó nach nglacfaí. D’fhéadfadh a dteacht ar an eolas 
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sin, áfach cuidiú leis an scoil ullmhú oiriúnach a dhéanamh roimh ré do chlárú an 
dalta, agus acmhainní breise, dá mba ghá iad, a lorg ar an gComhairle Náisiúnta um 
Oideachas Speisialta, ar an Roinn Oideachais agus Eolaíochta, nó ar 
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. 
 
2.4.2 Tinreamh agus rannpháirtíocht 
Moltar do scoileanna próiseas a leagan amach chun éascaíocht agus monatóireacht 
chruinn a dhéanamh ar thinreamh daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, 
go háirithe i laethanta tosaigh agus míonna tosaigh a gcéad bhliana ar scoil. Ba chóir 
go luafaí straitéisí chun éascaíocht a dhéanamh ar oideachas do dhaltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu sa ráiteas ar straitéisí agus bearta atá ar intinn ag 
an scoil chun meas ar an bhfoghlaim agus tinreamh rialta ar an scoil a chothú i measc 
na ndaltaí, mar is gá faoi réir an Achta Oideachais (Leas)  (2000). 
 
Is luathchomhartha é an lagthinreamh i rith an chéad téarma go mb’fhéidir go bhfuil 
fadhbanna ag an dalta dul i dtaithí ar an iar-bhunscoil. I gcás daltaí a bhfuil fadhbanna 
mar seo acu, féadfar straitéisí luath-idirghabhála a chur i bhfeidhm le súil nach 
rachaidh na fadhbanna i ngéire, agus go dtiocfadh luathfhágáil na scoile i gceist. Ba 
chóir go ndéanfadh an príomhoide, nó ball foirne a ainmníonn sé/sí, monatóireacht ar 
thinreamh agus teagmháil le hoifigeach leasa oideachais maidir leis seo. Ba chóir go 
mbeadh polasaithe agus nósanna imeachta scoile san achar seo ag teacht leis na 
treoirlínte a d’éisigh an Bord Náisiúnta um Leas Oideachais (2000). 
 
2.4.3 Cód iompair agus riailbhéasa agus bearta chun cosc a chur le bulaíocht ar 

nó ciapadh daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu  
D’fhéadfadh go ndéanfaí ciapadh ó thaobh coirp, intinne, nó mothúchán, ar dhaltaí a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Má thugann baill fhoirne nó comhdhaltaí 
drochíde do na daltaí seo laistigh den scoil, d’fhéadfadh sin an-díobháil a dhéanamh 
dóibh ó thaobh coirp, intinne nó oideachais. Mura gcuireann scoil bearta réasúnta i 
bhfeidhm chun bac a chur le ciapadh, bearta coisctheacha i measc polasaithe agus 
nósanna imeachta na scoile san áireamh, d’fhéadfadh go mbeadh an scoil inlochtaithe 
faoi réir an Achta um Chomhionannas (2000). 
 
Éiteas, luachanna agus atmaisféar scoile a chur chun cinn, a léirítear iontu gur mór is 
fiú meas ar dhaoine, tuiscint do dhaoine eile agus glacadh le héagsúlacht, is cuid 
lárnach an méid sin d’fhorbairt polasaithe agus cleachtas cuimsitheach sa scoil. Tá sé 
de cheart ag gach ball de phobal na scoile a bheith rannpháirteach, ó thaobh coirp 
agus intinne, ar bhealach sábháilte, agus in atmaisféar nach bhfuil idirdhealú, ná 
claontacht, ná ciapadh, ná bulaíocht ag baint leis. Níl cead ag duine údarásach ciapadh 
a dhéanamh ar dhalta a bhfuil iarratas curtha isteach aige/aici ar chlárú, nó atá ag baint 
leasa as seirbhís ar bith sa scoil. Tá sé de dhualgas freisin ar dhaoine freagracha gan 
ligean d’aon duine ciapadh a dhéanamh ar dhuine eile sa scoil: thairis sin, caithfidh 
siad féachaint chuige go gcuirfear bearta oiriúnacha i bhfeidhm a chuirfidh cosc le 
ciapadh duine ar bith sa scoil. 
 
Tá raon leathan treorach agus comhairle ar fáil anois do lucht bainistíochta scoile 
chun cuidiú leo athbhreithniú agus athdhréachtadh a dhéanamh ar chód iompair agus 
riailbhéasa scoile agus chun bearta a leagan amach le cosc a chur le hidirdhealú, le 
ciapadh agus le bulaíocht. Tá treoir luachmhar do scoileanna i dtaobh na bhfadhbanna 
sin sa tuairisc Tábhacht na Scoile: Tuairisc an Tascfhórsa ar Iompar Mac Léinni 
Scoileanna Dara Leibhéal (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 2006). 
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Soláthraíodh Treoirlínte ar Iompar Bulaíochta a Chosc i Scoileanna i 
mBunscoileanna agus in Iarbhunscoileanna (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 
1993b) chun cabhrú le scoileanna polasaí frithbhulaíochta a dhréachtadh chomh maith 
le straitéisí chun cosc a chur le hiompar bulaíochta. An teimpléad pleanála atá ar fáil i 
láithreán gréasáin na Roinne Oideachais agus Eolaíochta, tá sé bunaithe ar na 
treoirlínte seo agus tá athruithe a rinneadh le déanaí ar an reachtaíocht agus ar na 
rialacháin san áireamh ann freisin. 
 
Dírítear aird lucht bainistíochta scoileanna freisin ar chiorcláin agus leabhráin 
chomhairleacha a d’eisigh an Roinn Oideachais agus Eolaíochta (www.education.ie) 
agus an tÚdarás Comhionannais (www.equality.ie) i dtaca le cód iompair agus 
riailbhéasa agus bearta frithbhulaíochta a leagan amach. Thairis sin, tá taighde 
úsáideach, tuairiscí agus comhairle curtha ar fáil ag ollscoileanna, iontaobhaithe 
scoile, lucht pátrúnachta agus ag cumainn mhúinteoirí. Agus an doiciméad seo á 
fhoilsiú tá sé fógartha ag an mBord Náisiúnta um Leas Oideachais go bhfuil sé i 
gceist acu treoracha náisiúnta a fhoilsiú do chóid iompair scoile. Díreoidh na 
treoracha seo, a deir an Bord, ar conas d’fhéadfadh scoileanna fadhbanna iompair a 
ionramháil go forásach agus go cuimsitheach, i dtreo go ndéanfar éascaíocht ar 
rannpháirtíocht na ndaltaí go léir san oideachas (Féach rannóg 1.9.2 freisin). 
 
2.4.4 Aistriú daltaí ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil 
Tá nósanna imeachta leagtha amach ag formhór na niar-bhunscoileanna leis na 
bunscoileanna a sholáthraíonn daltaí dóibh de ghnáth, nósanna a bhfuil sé mar aidhm 
leo aistriú daltaí ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil a éascú. I measc na nósanna 
imeachta seo tá cuairteanna a thugann múinteoirí ón dá leibhéal ar scoileanna a chéile, 
ag tabhairt agus ag bailiú eolais faoin aistriú, bróisiúir scoile á gcur timpeall chuig 
daltaí is dóigh leo atá le teacht chun na scoile, agus laethanta oscailte do dhaltaí agus 
do thuismitheoirí. 
 
I dtaca le hiontráil daltaí nua sa scoil, agus daltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu ina measc, ba chóir polasaí scríofa a leagan amach maidir le malartú 
eolais, a bhféachtar de ghnáth air mar eolas rúnda, mar shampla mioneolas pearsanta, 
torthaí meastóireachtaí scoile, pleananna aonair oideachais agus tuairiscí proifisiúnta. 
Agus polasaí i leith aistriú eolais rúnda á leagan amach agus á fheidhmiú, ba chóir 
cúram a dhéanamh de chosaint chearta pearsanta agus cearta reachtúla an dalta. 
Cuirtear ar a súile do scoileanna nach mór cead na dtuismitheoirí a fháil sula 
malartaítear eolas rúnda idir scoileanna, mar shampla torthaí trialacha meastóireachta 
scoile nó scrúduithe scoile cinnbhliana, agus pleananna aonair oideachais. Ba chóir 
cead a fháil ó thuismitheoirí an dalta agus ón lucht gairme atá i gceist sula gcuirtear 
tuairiscí síceolaíochta nó tuairiscí gairmiúla eile ar aghaidh chuig daoine eile.  
 
Luaitear roinnt samplaí thuas d’eolas ar chóir féachaint air sa scoil mar eolas rúnda. Is 
é atá i gceist le heolas rúnda ná eolas pearsanta nó príobháideach a bhaineann le dalta 
aonair agus nach bhfuil ar fáil don phobal go ginearálta. Táthar ag súil go ndéanfar 
eolas rúnda a ionramháil go cúramach sa scoil agus nach gcuirfear ar fáil é ach dóibh 
siúd a bhfuil cearta dlisteanacha acu air. Iad siúd a bhfuil ceart acu ar eolas rúnda, 
táthar ag súil freisin nach mbainfidh siad úsáid as ach amháin chun na críche agus 
laistigh den scóip a bhfuair siad chuige é. Ar deireadh thiar, táthar ag súil nach 
gcuirfidh siad siúd a bhfuil teacht acu ar eolas rúnda ar fáil do dhaoine eile é ach 
amháin i gcúinsí teoranta áirithe: nuair atá cúis mhaith len é a chur ar aghaidh agus 
nuair atá cead faighte roimh ré ó na páirtithe a bhfuil baint ag an eolas leo. 
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Mar gheall ar an sórt eolais atá i gceist, moltar do scoileanna a bheith faichilleach 
nuair tá eolas pearsanta nó príobháideach á sheoladh ar aghaidh acu agus cuirtear ar a 
súile dóibh feidhmiú de réir na treorach a sholáthraíonn an Roinn Oideachais agus 
Eolaíochta, an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais, lucht bainistíochta na 
scoile, agus gníomhaireachtaí mar an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 
agus an Bord Náisiúnta Leasa Oideachais. 
 
Tá cur síos sa tuairisc Ag Gluaiseacht Suas: Éispéiris Dhaltaí na Chéad Bhliana san 
Iar-bhunoideachas (CNCM, 2004a) ar iniúchadh a rinneadh, thar ceann na Comhairle 
Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, ar an aistriú go dtí an iar-bhunscoil. Tá sraith 
moltaí do scoileanna sa tuairisc maidir le clárú agus cuimsiú daltaí nua. Tugtar 
achoimre ar na moltaí sin thíos. Is é is dóichí go rachaidh feidhmiú na moltaí sin 
chomh mór chun tairbhe do dhaltaí nach bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 
agus a rachaidh siad do dhaltaí a bhfuil riachtanais mar sin acu. Moltar go gcuirfí na 
struchtúir churaclaim agus tacaíochta seo san áireamh sa phleanáil do dhaltaí na chéad 
bliana: 

• teagmháil roimh chlárú idir an iar-bhunscoil, na daltaí atá ag teacht isteach 
agus a dtuismitheoirí nó a gcaomhnóirí 

• sruth maith eolais a bheith ag gluaiseacht idir an bhunscoil a bhfuil na daltaí 
ag teacht uaithi agus an iar-bhunscoil a bhfuil siad ag dul chuici, go háirithe 
maidir le gnóthachtáil na ndaltaí, a mbuanna foghlama, agus an t-ábhar a 
clúdaíodh sa bhunscoil 

• tuiscint a bheith ag múinteoirí ábhar ar an sórt cur chuige múinteoireachta 
agus foghlama a bhaineann le hoideachas bunscoile i dtreo gur féidir leo naisc 
a dhéanamh leis an bhfoghlaim a rinneadh sa bhunscoil agus tógáil ar an méid 
sin 

• laethanta oscailte, tráthnónta do thuismitheoirí, ócáidí ionduchtaithe agus 
soláthar teagascóirí ranga is comhairleoirí daltaí 

• atmaisféar dearfach scoile a spreagfaidh dea-chumarsáid i measc daltaí agus 
idir dhaltaí agus múinteoirí 

• grúpáil chumais mheasctha sa chéad bhliain 
• polasaí soiléir éifeachtach frithbhulaíochta 
• éagsúlacht mhaith ábhar a bheith ar fáil do na daltaí go léir, ábhair a bhfuil 

béim ar an bpraiticiúlacht iontu ina measc 
• réimse leathan ábhar “le blaiseadh” á dtairiscint mar chuid den chéad bhliain 
• monatóireacht chruinn á dhéanamh ar dhul chun cinn na ndaltaí, féachaint cé 

hiad a bhfuil gá acu le tacaíocht bhreise 
• eolas sothuigthe á chur ar fáil do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí ar gach 

gné den chéad bhliain. 
 
2.4.5 Aistriú ón oideachas iar-bhunscoile go suíomh iarscoile 
Ní mór pleanáil chúramach a dhéanamh chun aistriú daltaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu ó iar-bhunscoil go suíomh iarscoile a éascú. I ndeireadh a 
dtréimhse san oideachas iar-bhunscoile beidh gá ag daltaí áirithe a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu lena socrú i bhfostaíocht a bhfuil tacaíocht ar fáil inti nó le 
seirbhísí speisialta eile a sholáthraíonn eagrais dheonacha nó eagrais reachtúla. Seans 
gur gá soláthróir na seirbhíse atá i gceist a chur ar an eolas, tamall maith roimh ré, go 
mbeidh gá ag an dalta leis an tseirbhís, i dtreo gur féidir socruithe oiriúnacha a 
dhéanamh. I gcás daltaí mar sin, seans go mbeidh gá le tosú ar an bpleanáil don aistriú 
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go suíomh iarscoile suas le dhá bhliain roimh an dáta a mbeidh an dalta le haistriú ón 
scoil. Féadfaidh foireann na scoile páirt mhór a bheith acu in éascú aistriú an dalta go 
dtí a shuíomh nua, trí eolas agus doiciméid a bhaineann leis an scéal a chur ar fáil do 
thuismitheoirí, agus do bhainistíocht an tsuímh nua má oireann sin. Féadann 
scoileanna tacú leis an aistriú freisin trí chuairteanna ar an suíomh nua agus 
gearrthréimhsí socruithe ann a eagrú agus a éascú don dalta más féidir. 
 
2.4.6 Cur chuige céimnithe i leith idirghabhála agus tacaíochta 
Moltar do scoileanna cur chuige céimnithe i leith idirghabhála agus tacaíochta a 
fheidhmiú i gcás daltaí lag-ghnóthachtála nó daltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu. Soláthraítear eiseamláir den chur chuige céimnithe i leabhrán a 
d’fhoilsigh an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (2004), Ag Obair le 
Chéile ar Mhaithe le Leanaí. Ag céim 1 – an chéim ranga-uile – déantar fadhbanna 
foghlama an dalta a nótáil, cuirtear na tuismitheoirí ar an eolas, agus soláthraíonn 
múinteoirí príomhshrutha idirghabháil. Ag céim 2 – an chéim tacaíochta scoile – i 
dteannta na tacaíochta a sholáthraíonn múinteoirí príomhshrutha, bíonn páirt níos 
foirmiúla ag múinteoirí tacaíochta, an múinteoir tacaíochta foghlama nó an 
comhairleoir treorach (nó iad araon) mar shampla. Ag céim 3 – dul i gcomhairle agus 
meastóireacht – cuirtear an dalta ar aghaidh chuig síceolaí oideachais nó duine 
gairmiúil eile le go ndéanfar meastóireacht fhoirmiúil air/uirthi, agus cuirtear plean 
aonair oideachais le chéile chun freastal a dhéanamh ar riachtanais an dalta.  
 
Ba chóir go leagfaí amach agus go luafaí, i ndoiciméad polasaí na scoile, na tosca 
agus na critéir faoina gcuirfí dalta ar aghaidh chuig an tSeirbhís Náisiúnta 
Síceolaíochta Oideachais le go ndéanfaí meastóireacht shíceolaíoch air/uirthi, nó 
chuig duine gairmiúil ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le go ndéanfaí 
meastóireacht air. Féadfar comhairle faoi fheidhmiú chur chuige céimnithe i leith 
idirghabhála agus tacaíochta a fháil ón siceolaí de chuid na Seirbhíse Náisiúnta 
Síceolaíochta Oideachais atá sannta don scoil. 
 
2.4.7 Tacaíocht múinteoireachta le hacmhainní do dhaltaí a bhful riachtanais 

speisialta oideachais acu 
De ghnáth is iad na cineálacha daltaí a mbíonn tacaíocht le fáil acu ó mhúinteoir  
acmhainne don riachtanais speisialta oideachais ná iad siúd a ndearna síceolaí, nó 
siciatraí, nó teiripí urlabhra agus teanga, nó duine gairmiúil oiriúnach eile 
meastóireacht fhoirmiúil orthu go bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, agus ar 
leag an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta amach cionroinnt áirithe 
múinteoireachta le hacmhainní don scoil ina gcomhair. 
 
Agus tacaíocht mhúinteoireachta le hacmhainní á soláthar, d’fhéadfadh go dtabharfaí 
daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu le chéile i ngrúpaí, chun teagasc a 
thabhairt dóibh ar ghnéithe áirithe den churaclam, nó chun díriú ar chomhaidhmeanna 
a bpleananna aonair oideachais. Maidir leis seo, d’fhéadfadh go mbeadh daltaí lag-
ghnóthachtála sa Bhéarla nó sa mhatamaitic, atá i dteideal tacaíochta breise 
múinteoireachta ón múinteoir tacaíochta foghlamasa ghrúpa freisin. D’fhéadfadh an 
múinteoir acmhainne, nó an múinteoir tacaíochta foghlama an teagasc a chur ar fáil. 
Má riartar múinteoirí atá i mbun acmhainní agus múinteoirí tacaíochta foghlama sa 
tslí seo, bainfidh na daltaí an uasmhéid tairbhe as an tacaíocht fhoghlama a thugtar 
dóibh. Is é prionsabal treorach socruithe mar sin ná go soláthrófaí tacaíocht oiriúnach 
bhreise do na daltaí a ndéanann an Roinn Oideachais agus Eolaíochta nó an 
Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta iad a shannadh. 
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Má tá imní nach beag ar dhaoine sa scoil go bhfuil riachtanais speisialta oideachais ag 
dalta áirithe nár aithníodh sa chatagóir sin, ba chóir a shocrú go ndéanfadh duine 
gairmiúil oiriúnach meastóireacht fhoirmiúil ar an dalta sin. Beidh bailiú eolais sa 
scoil, chomh maith le plé leis na tuismitheoirí, leis an dalta agus leis an siceolaí ón 
tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais atá ainmnithe don scoil, i gceist i 
bpróiseas eagraithe na meastóireachta. 
 
2.4.8 Tacaíocht fhoghlama do dhaltaí lag-ghnóthachtála 
Ba chóir go ndéanfaí dianphlé freisin ar eagrú idirghabhála do dhaltaí lag-
ghnóthachtála mar chuid den phleanáil scoile-uile don chuimsiú. Gnéithe den 
idirghabháil éifeachtach do dhaltaí lag-ghnóthachtála is ea nósanna imeachta aitheanta 
laigí, próisis mheastóireachta, tacaíocht mhúinteoireachta agus foghlama, 
monatóireacht leanúnach ar dhul chun cinn agus comhoibriú na foirne. 
 
Na daltaí a roghnaítear don tacaíocht fhoghlama, is daoine iad, de ghnáth, a bhfuil 
leibhéil ísle ghnóthachtála acu sa litearthacht agus sa mhatamaitic, daoine nár 
ainmnigh an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta iad do mhúinteoireacht 
acmhainne. Ba chóir go leagfadh polasaí na scoile i leith tacaíochta foghlama na 
critéir amach faoina roghnófaí daltaí lag-ghnóthachtála do mhúinteoireacht bhreise ón 
múinteoir tacaíochta foghlama agus critéir faoina gcuirfí deireadh le múinteoireacht 
bhreise i gcás daltaí a bhfuil dul chun cinn sásúil déanta acu agus nach bhfuil gá acu 
feasta le múinteoireacht bhreise. Agus daltaí á roghnú do mhúinteoireacht bhreise, ba 
chóir tosaíocht a thabhairt dóibh siúd atá ag gníomhú ag nó faoi bhun an deichiú 
peircintíl ar thrialacha caighdeánaithe litearthachta agus matamaitice. Má bheartaítear, 
tar éis iniúchadh a dhéanamh ar thorthaí trialacha meastóireachta sa litearthacht agus 
sa mhatamaitic, ar mhúinteoireacht bhreise a thairiscint do dhalta áirithe, ba chóir an 
dalta féin agus a t(h)uismitheoirí a chur ar an eolas faoi agus a bhfaomhadh a fháil 
don idirghabháil sin. 
 
Ba chóir na heiseamláirí eagair do sholáthar múinteoireachta breise ón múinteoir 
tacaíochta foghlama a shainiú sa pholasaí scoile-uile. (Pléitear na heiseamláirí eagair 
seo i rannóga 2.5.1-2.5.4). 
 
2.4.9 Rannpháirtíocht tuismitheoirí 
I bpolasaí na scoile i leith tuismitheoirí, ba chóir go saineófaí a ról, chomh maith le 
bealaí chun cumarsáid a dhéanamh leo, iad a chuimsiú i saol na scoile agus tacaíocht a 
thabhairt dóibh. Ba chóir go luafadh an ráiteas polasaí go bhfuil bainistíocht agus 
foireann na scoile toilteanach comhoibriú leis na tuismitheoirí mar pháirtnéirí. Ba 
chóir go bhforbrófaí nósanna imeachta trína mbraitheann tuismitheoirí go bhfuil fáilte 
rompu sa scoil agus trína gcuirtear ar an eolas iad go rialta faoin dul chun cinn atá á 
dhéanamh ag a leanaí. (Féach rannóg 3.11 freisin.) 
 
2.4.10 Oiriúnú sa timpeallacht fhisiciúil 
Nuair atá socruithe á ndéanamh do chuimsiú daltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu, ní mór an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag na socruithe sin ar 
bhonneagar fisiciúil na scoile a chur san áireamh, chomh maith leis na hathruithe a 
chaithfí a dhéanamh b’fhéidir, ar an bhfoirgneamh féin, chun éascú a dhéanamh ar 
oideachas agus ar chuimsiú na ndaltaí sin. Caithfidh bainistíocht na scoile agus na 
dearthóirí pleanáil chúramach a dhéanamh ar chomhcheangal agus ar sholúbthacht 
áiseanna nua chun oideachas oiriúnach a sholáthar do na daltaí a bhfuil riachtanais 
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speisialta oideachais acu. I gcás scoileanna nua, ba chóir go mbeadh de thoradh ar 
chur chuige cuimsitheach i measc na foirne deartha go gcuirfí foirgneamh gan 
constaicí ar fáil. Beidh fadhbanna níos casta le réiteach ag na dearthóirí i gcásanna ina 
mbíonn oiriúnú nó méadú a dhéanamh ar fhoirgnimh atá ann cheana. Chun áiseanna 
oiriúnacha a sholáthar do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, ní mór 
cúram a dhéanamh de na gnéithe seo den obair de ghnáth: insroichteacht, a fhurasta 
atá sé do shlí a dhéanamh tríd an bhfoirgneamh, gluaiseacht siar is aniar agus suas 
síos, compórd agus slándáil na timpeallachta, áiseanna sláintíochta, oiriúnacht agus 
roghnú na mbailchríoch – feiliúnacht dathanna, dromchlaí tadhlacha, agus ionaid 
shábháilte chaithimh aimsire istigh is amuigh. Ní mór i gcónaí déanamh de réir na 
rialacha maidir le pleanáil agus forbairt, na rialachán togála agus na rialacha sláinte 
agus slándála. 
 
2.5 Cur chuige scoile uile i leith eagrú don chuimsiú 
Socrú daltaí i ngrúpaí oiriúnacha ranga, soláthar roghanna oiriúnacha curaclaim, agus 
socruithe maidir le tacaíocht bhreise ón múinteoir atá i mbun acmhainní, tá siad sin go 
léir i gceist in eagrú oideachais do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu. Moltar do scoileanna socrú daltaí i ngrupaí ranga agus socruithe múinteoireachta 
a eagrú ar shlí a éascóidh cuimsiú daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 
le daltaí eile a bhfuil leibhéil chumais éagsúla acu ar fud réimse na n-ábhar, chomh 
fada in Éirinn agus is féidir é. Ba chóir go mbeadh na socruithe solúbtha go leor le go 
bhféadfaí athchóiriú nó mionathruithe a dhéanamh orthu, mar is gá, ar mhaithe le 
daltaí aonair. 
 
Pléitear trí rogha maidir le socrú daltaí i ranganna oiriúnacha agus trí chur chuige 
éagsil i leith tacaíocht bhreise múinteoireachta a sholáthar i rannóga 2.5.1 agus 2.5.2 
thíos. Is iad na trí rogha maidir le socrú daltaí i ranganna ná an dalta a chur i rang 
príomhshrutha cumais mheasctha, an dalta a shocrú i rang sruthaithe nó bandáilte, nó 
é/í a shocrú i rang nó in aonad ainmnithe speisialta. Is iad na trí rogha i leith tacaíocht 
bhreise múinteoireachta a sholáthar laistigh de na socruithe i dtaobh socrú an dalta ná 
tacaíocht inranga: comharmhúinteoireacht, socrú an tráthchláir agus tógáil daltaí as an 
rang chun múinteoireacht aonair nó i ngrúpa beag a sholáthar dóibh. 
 
An eiseamláir eagair a úsáideann an scoil chun múinteoireacht acmhainne agus 
múinteoireacht tacaíochta foghlama a sholáthar, ba chóir go ndéanfadh sin freastal ar 
riachtanais na ndaltaí. Ba chóir go ndéanfaí athbhreithniú bliantúil ar oiriúnacht an 
leagan amach do shocrú daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i ranganna 
agus do sholáthar tacaíochta breise múinteoireachta dóibh, de réir an dea-chleachtais 
agus de réir na bpolasaithe agus na nósanna imeachta atá leagtha amach i bplean na 
scoile chuige. 
 
2.5.1 Socruithe maidir le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a 

shocrú i ranganna oiriúnacha 
Pléitear trí shocrú eagair thíos daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a 
chur i ngrúpaí oiriúnacha ranga: ranganna príomhshrutha cumais mheasctha, ranganna 
sruthaithe nó bandáilte, agus ranganna ainmnithe speisialta. Cíortar roinnt gnéithe de 
gach ceann de na roghanna seo. 
 

(a) Socrú daltaí i ranganna príomhshrutha cumais mheasctha 
De réir an tsocraithe seo cuirtear na daltaí i ngrúpaí ranga príomhshrutha 
cumais mheasctha. I scoileanna áirithe, ní bhíonn grúpaí ranga cumais 
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mheasctha acu ach sa chéad bhliain amháin, nó d’ábhair áirithe amháin, nó go 
dtí go gcríochnaítear an tsraith shóisearach. De réir mar a théann na daltaí ar 
aghaidh tríd an scoil cuirtear i ngrúpaí ranga iad de réir an chláir atá á leanúint 
acu do na scrúduithe stáit. Moltar do scoileanna go ginearálta na daltaí go léir 
a chur i ngrúpaí ranga príomhshrutha cumais mheasctha chomh fada in Éirinn 
agus is féidir é, agus ar shlí a thugann deis dóibh páirt cheart thairbheach a 
ghlacadh i ngníomhaíochtaí sa seomra ranga. 

 
Tairbhe nach beag a bhaineann le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu a shocrú i ranganna cumais mheasctha ná an deis a thugann sin 
dóibh a gcuid foghlama a dhéanamh taobh le taobh le daltaí príomhshrutha atá 
tuairim is ar comhaois leo. Is minic a luann múinteoirí ina dtuairiscí ar 
thaighde ar mhúinteoireacht chumais mheasctha go mbaineann daltaí ard-
ghnóthachtála agus daltaí lag-ghnóthachtála araon leas nach beag as a socrú i 
ranganna cumais mheasctha. I measc na dtairbhí, chomh maith le dul chun 
cinn acadúil, tá forbairt shóisialta agus forbairt phearsanta. Léiríonn taighde a 
rinne an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta le déanaí go 
ndeachaidh méadú ar líon na ranganna cumais mheasctha ó na nóchaidí i leith 
(An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, 2004b). Luann an 
tuairisc go bhfuil ranganna cumais mheasctha sa chéad bhliain ag 70% de na 
scoileanna a bhí i gceist sa taighde, 16% díobh a raibh bandáil déanta ar na 
daltaí iontu, agus 14% díobh a raibh sruthú i bhfeidhm iontu. Bhain an tuairisc 
an chonclúid as an méid sin gur maith an leagan amach é an ghrúpáil chumais 
mheasctha, mar go mbíonn de thoradh ar shruthú nach ndéanann na grúpaí is 
ísle ach lag-ghnóthachtáil agus go mbíonn deacrachtaí acu siúd sna grúpaí is 
airde leis an aistriú ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil mar gheall ar bhrú 
acadúil.  

 
Braitheann fiúntas na foghlama a dhéanann daltaí i ranganna cumais 
mheasctha ar thosca mar shaineolas an mhúinteora agus tosca foghlama ar nós 
úsáid chur chuige difreálaithe i mbun múinteoireachta agus foghlama, méid 
oiriúnach an ranga, dóthain spáis a bheith ar fáil sa seomra ranga do 
ghníomhaíochtaí i ngrúpaí agus acmhainní oiriúnacha don fhoghaim 
ghníomhach. 

 
(b) Socrú daltaí i ranganna atá sruthaithe nó bandáilte 

Déantar sruthú nó bandáil i mbeagán iar-bhunscoileanna chun daltaí na 
chéadbhliana a eagrú. I ranganna sruthaithe nó bandáilte cuirtear na daltaí go 
léir i ngrúpaí ranga de réir a leibhéil measta gnóthachtála nó cumais. Tagtar ar 
scóir ghnóthachtála tré thrialacha caighdeánaithe nó a leithéid eile a chur ar na 
daltaí, sula dtagann siad chun na scoile nó tar éis a gcláraithe, nó ó thuairiscí a 
fhaightear ón mbunscoil. Mar chuid den phróiseas sruthaithe is minic a 
chuirtear grúpa beag ranga le chéile agus daltaí ann ar measadh go bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu, nó go bhfuil gá acu le tacaíocht 
fhoghlama. Is dóigh le húdaráis na scoile de ghnáth gurb iad an grúpa seo an 
rang is laige ag leibhéal na bliana áirithe sin. Is minic a thairgtear curaclam 
laghdaithe don ghrúpa ranga seo agus bíonn foireann bheag múinteoirí i mbun 
an ghrúpa sin amháin. 
 
Iad siúd atá i bhfábhar sruthaithe, is minic a mhaíonn siad nach é amháin gur 
modh eagair tarraingteach é daltaí a shruthú de réir cumais nó gnóthachtála, 
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ach thairis sin, go gcuidíonn sé le muinteoirí díriú ar na riachtanais fhoghlama 
is géire ag daltaí lag-ghnóthachtála, nó acu siúd a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu, go háirithe i réimsí na litearthachta agus na matamaitice, agus i 
réimsí na forbartha pearsanta agus sóisialta. Áitítear gurb oiriúnach an suíomh 
é an grúpa sruthaithe ranga chun aire aonair a dhíriú ar dhaltaí lag-
ghnóthachtála nó ar dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus 
chun deis a thabhairt dóibh dul chun cinn a dhéanamh ar a ráta féin. 
 
Léiríonn taighde a rinneadh le déanaí, áfach, go mbíonn an dul chun cinn a 
dhéanann daltaí i ranganna atá sruthaithe de réir gnóthachtála nó cumais i 
bhfad faoi bhun an chaighdeáin a luaitear thuas. I measc torthaí diúltacha an 
tsruthaithe tá an seans go mbeidh na daltaí scartha óna gcomhdhaltaí seachas a 
bheith cuimsithe ina measc. D’fhéadfadh nach ndéanfadh daltaí sna sruthanna 
ísle ach dul chun cinn lag acadúil agus go mbraithfidís go bhfuil siad ar an 
imeall nó scartha amach laistigh de phobal na scoile. Seans nach mbeidh ach 
raon cúng ábhar ar fáil do dhaltaí sna sruthanna is laige, agus d’fhéadfadh go 
mbeadh torthaí fad-téarmacha air sin, mar shampla nuair nach bhfuil staidéar 
déanta ag daltaí ar Ghaeilge nó ar theanga iasachta. 
 
I leith ghrúpáil de réir cumais, tháinig Ag Gluaiseacht Suas (2004), tuairisc ar 
thaighde a rinneadh ar son na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus 
Measúnachta, ar na torthaí seo a leanas: 
• Ní dhéantar sruthú ar dhaltaí ach i mionlach na niar-bhunscoileanna anois; 

níl sé chomh coitianta mar chleachtas is bhí sé sna nóchaidí. 
• Áit a ndéantar sruthú, bíonn de thoradh air go bhféachtar ar dhaltaí mar 

dhaoine atá “cliste” nó “dúr”. 
• Deir cuid mhaith de na daltaí i ngrúpaí sruthaithe go ngluaiseann a gcuid 

múinteoirí ar aghaidh róthapa nó rómhall nuair atá ábhar staidéir á chur i 
láthair sa rang. 

• Bíonn daltaí sna sruthanna arda mall go leor ag dul i dtaithí ar an iar-
bhunscoil. Bíonn deacracht ag cuid mhaith acu le teacht isteach ar luas 
méadaithe na foghlama agus ar an mbreis oibre, chomh maith leis na 
dúshláin eile a bhaineann leis an aistriú. 

• Déanann daltaí i ranganna sruthaithe, go háirithe iad sin sna sruthanna is 
laige, níos lú dul chun cinn sa léitheoireacht agus sa mhatamaitic sa chéad 
bhliain. 

• Déanann an-chuid scoileanna deimhin de anois go bhfuil daltaí a bhfuil 
raon leathan cumais ina measc i ngach grúpa céadbhliana. Tá an cur chuige 
cumais mheasctha seo á chur i bhfeidhm i scoileanna mar go dtuigeann 
siad go dtiocfaidh forbairt ar na daltaí le himeacht na bliana agus mar go 
gcreideann siad go gcuirfidh grúpáil chumais mheasctha le muinín daltaí 
astu féin mar fhoghlaimeoirí.  
(NCCA, 2004a, lch. 6.) 

 
Má tharlaíonn sé, ainneoin na fianaise ina choinne, go leanann scoil uirthi le 
sruthú mar mhodh eagair ranga, tá sé ríthábhachtach go mbeadh flúirse 
acmhainní ar fáil do na grúpaí ranga do dhaltaí atá ar lag-chumas. Ba chóir go 
mbeadh na cláir agus an taithí a sholáthraítear do na daltaí sin oiriúnach dá 
riachtanais. Ní mór díriú ar riachtanais fhoghlama gach dalta. Ba cheart 
tréaniarracht a dhéanamh ar a dheimhniú nach bhfágtar na daltaí lag-chumais 
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seo ar an imeall laistigh de phobal na scoile agus go bhfuil a ndóthain 
deiseanna acu bheith páirteach i ngníomhaíochtaí cuimsitheacha i dteannta a 
gcomhscoláirí sa ghrúpa céanna bliana leo agus sa scoil go ginearálta. Ó tharla 
go bhféadfadh go mbeadh riachtanais speisialta oideachais ag daltaí sna srutha 
is isle, nó lag-ghnóthachtáil déanta acu ó thaobh eolais agus scileanna 
bunúsacha, nó na fadhbanna seo araon, ba chóir do bhainistíocht na scoile a 
dheimhniú go gcuirtear múinteoirí taithíocha i mbun an ranga/na ranganna sin. 
Seans go mbeidh gá ag na daltaí seo le bainistíocht, spreagadh agus 
múinteoireacht chúramach chun cabhrú leo dul chun cinn sásúil a dhéanamh ar 
scoil. 
 
Ba chóir, freisin, go ndéanfadh bainistíocht na scoile iniúchadh ar na critéir 
roghnaithe a úsáidtear chun na daltaí a shruthú. I gcás na sruthanna ísle, an 
gcuirtear daltaí iontu toisc go bhfuil fadhb nó moill fhoghlama acu, nó fadhb 
mhothúchánach nó iompair, b’fhéidir? Ba cheart do mhúinteoirí féachaint go 
géar ar na haidhmeanna foghlama a leagtar amach don rang/ do na ranganna 
ísealsrutha agus conas a chinnteofar go ndéanfar freastal ar an réimse leathan 
cumais agus suime a d’fhéadfadh a bheith i measc na ndaltaí seo. Mura n-
úsáidtear ach torthaí trialacha caighdeánaithe amháin, nó más iad na trialacha 
sin an príomhchritéar chun daltaí a roinnt ina ngrúpaí ranga, sula dtagann siad 
chun na hiar-bhunscoile nó go díreach tar éis dóibh teacht, léiríonn an nós sin 
dearcadh cúng ar an scéal, dearcadh atá bunoscionn leis an gcleachtas is fearr, 
mar a n-úsáidtear réimse leathan foinsí chun riachtanais fhoghlama dalta a 
aithint. (Déantar a thuilleadh plé ar thrialacha caighdeánaithe i rannóg 2.6.3.) 
 

(c) Socrú dalta i rang nó in aonad speisialta do dhaltaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu 
Is é atá i gceist i socrú mar seo ná rang nó aonad ainmnithe do dhaltaí a bhfuil 
sé measta go foirmiúil go bhfuil siad laistigh de chatagóir áirithe riachtanas 
speisialta oideachais. Aithníonn an Roinn Oideachais agus Eolaíochta 
ranganna speisialta dá leithéid sin agus déantar socruithe speisialta dóibh 
maidir le soláthar foirne agus maoiniú. Tá iar-bhunscoileanna áirithe 
ainmnithe chun freastal a dhéanamh ar dhaltaí atá laistigh de chatagóir áirithe 
riachtanas oideachais, mar shampla, míchumas foghlama, míchumas coirp, nó 
laige sna céadfaí. Formhór na ranganna speisialta sna hiar-bhunscoileanna, is 
do dhaltaí iad a bhfuil mionmhíchumas nó meánmhíchumas ginearálta 
foghlama acu. Chomh maith leis an méid sin, tá ranganna nó aonaid áirithe 
bunaithe i roinnt iar-bhunscoileanna anois, d’aonghnó chun freastal a 
dhéanamh ar dhaltaí a bhfuil neamhoird i raon an uathachais orthu. Socraítear 
an tráthchlár de ghnáth i dtreo go mbeidh múinteoir atá i mbun acmhainní ag 
teagasc na ndaltaí sa rang speisialta. 
 
Maidir le teagasc a sholáthar do na daltaí sa rang speisialta, moltar do 
scoileanna socruithe solúbtha eagair a dhéanamh. Ba chóir go mbeadh sé mar 
pholasaí sa scoil go gcuimseofaí daltaí a bhaineann le rang nó le haonad 
speisialta i gceachtanna i ranganna príomhshrutha chomh fada in Éirinn agus 
is féidir é. Níor chóir teagasc a sholáthar dóibh i suíomh an ranga speisialta 
ach amháin nuair is chun a leasa é, agus ag pointí sa tráthchlár nuair nach 
rachadh páirtíocht i gceachtanna príomhshrutha chun tairbhe dóibh. 
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Aithnítear freisin go bhfuil gá ag roinnt daltaí atá cláraithe i ranganna nó in 
aonaid speisialta, le bunáite nó iomlán an lae scoile a chaitheamh i seomra 
ranga ainmnithe ar leith, mar gheall ar ghéire a míchumas nó a riachtanas 
speisialta oideachais. Soláthróidh an múinteoir atá i mbun acmhainní teagasc 
focasaithe aonair nó i ngrúpa do dhaltaí mar sin fad atá siad sa rang speisialta. 
I gcuid de na scoileanna ar bunaíodh ranganna speisialta iontu, tá ionaid 
leagtha amach sa tráthchlár do thréimhsí áirithe ranga ina múineann múinteoirí 
príomhshrutha a gcuid sainábhar do na daltaí sa rang speisialta. Chuige sin, 
seans go mbeidh an múinteoir príomshrutha ag obair i leagan-amach 
buíonteagaisc leis an muinteoir atá i mbun acmhainní. 
 
I roinnt scoileanna a bhfuil rang speisialta iontu, tá socruithe i bhfeidhm do 
“deiseanna cuimsithe aisiompaithe”, mar a n-éascaítear rannpháirtíocht daltaí 
príomhshrutha i roinnt ranganna le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu, i suíomh an ranga speisialta. Tugann an socrú seo deis freisin 
do dhaltaí príomhshrutha tacaíocht a thabhairt dá gcomhscoláirí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu sa suíomh speisialta. 

 
2.5.2 Socruithe chun tacaíocht bhreise múinteoireachta a sholáthar do dhaltaí a 

bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 
Pléitear trí shaghas socraithe thíos a d’fhéadfaí a dhéanamh chun tacaíocht bhreise 
múinteoireachta a sholáthar do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. 
Seo iad na socruithe is coitianta a dhéantar in iar-bhunscoileanna. Úsáideann roinnt 
scoileanna cineálacha éagsúla socruithe i dteannta a chéile, mar éascaíonn sé seo 
solúbthacht i leagan amach na múinteoireachta. Cuirtear ar a súile do lucht 
bainistíochta scoileanna agus do phríomhoidí, is cuma cén eiseamláir eagair a 
roghnaítear, go gcaithfear cion na scoile d’uaireanta múinteoireachta le hacmhainní do 
riachtanais speisialta oideachais a úsáid chun na críche ar faomhadh ina comhair é. Is 
iad na trí chur chuige a phléitear thíos maidir le tacaíocht inranga: 
comharmhúinteoireacht, leagan amach an tráthchláir, agus tógáil daltaí as a ranganna 
do mhúinteoireacht aonair nó i ngrúpa beag. 
 

(a) Tacaíocht inranga: Comharmhúinteoireacht 
Moltar go tréan do lucht déanta cinntí i scoileanna dianmhachnamh a 
dhéanamh féachaint conas d’fhéadfaí teagasc breise ó mhúinteoirí atá i 
mbun acmhainní agus ó mhúinteoirí tacaíochta foghlama a sholáthar i 
gcomhthéacs an ranga phríomhshrutha. Is féidir tacaíocht inranga a chur 
ar fáil i bhfoirm comharmhúinteoireachta. 

 
Úsáidtear an téarma “comharmhúinteoireacht” anseo chun cur síos a 
dhéanamh ar shocrú ar bith ina bhfuil beirt mhúinteoirí nó níos mó ag 
comhoibriú lena chéile i mbun rang daltaí a bhfuil riachtanais éagsúla 
fhoghlama acu. Laistigh den seomra ranga agus i gcomhthéacs chuimsiú 
daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, is iad a bheidh ar an 
“mbuíon teagaisc” ná an múinteoir príomhshrutha agus an múinteoir 
acmhainne nó an múinteoir tacaíochta foghlama. Tá comhfhreagracht ar 
bhaill na foirne teagaisc as pleanáil agus soláthar múinteoireachta don 
rang. Díríonn an múinteoir acmhainne agus an múinteoir tacaíochta 
foghlama a n-aire de ghnáth ar dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu, nó orthu siúd nach bhfuil ach lag-ghnóthachtáil déanta acu 
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agus déanann siad iarracht a dheimhniú go  
n-éiríonn go maith leis na daltaí seo ina gcuid clár foghlama. 

 
Chun go n-éireoidh go maith le comharmhúinteoireacht, ní mór do 
mhúinteoirí acmhainne, múinteoirí tacaíochta foghlama agus múinteoirí 
príomhshrutha comhoibriú lena chéile. Ba chóir cinntí a dhéanamh roimh 
ré faoi na cláir atá le múineadh agus na straitéisí múinteoireachta agus 
foghlama a úsáidfear. Ní mór aontú roimh ré freisin ar na socruithe eagair 
a chaithfear a fheidhmiú sa seomra ranga i dtreo go mbeidh an bheirt 
mhúinteoir in ann freastal ar riachtanais na ndaltaí. Ba chóir do 
bhainistíocht na scoile ceannaireacht agus tacaíocht a sholáthar, go 
háirithe ó thaobh tráthchláir na múinteoirí atá páirteach sa 
chomharmhúinteoireacht a eagrú. Bíonn cur chuige na 
comharmhúinteoireachta an-rathúil de ghnáth maidir le spriocanna 
foghlama atá leagtha amach sna pleananna aonair oideachais a bhaint 
amach, i gcás daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, agus 
chun athbhreithniú a dhéanamh ar dhul chun cinn ag deireadh tréimhse 
teagaisc. Soláthraíonn comharmhúinteoireacht deiseanna úsáideacha 
freisin chun comhairle a chur ar mhúinteoirí agus tacú leo. (Féach rannóg 
5.3.1 freisin.) 

 
(b) Leagan amach an tráthchláir 

De réir na heiseamláire “leagan amach an tráthchláir”, cuirtear na daltaí 
go léir – iad siúd a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ina measc – 
i ranganna cumais mheasctha i dtús báire. Eagraítear tréimhsí ranga do na 
príomhábhair (Gaeilge, Béarla agus matamaitic go minic) ag an am 
céanna ar an tráthchlár. Cumtar grúpaí ranga do na príomhábhair seo de 
réir cumais nó gnóthachtála na ndaltaí. 
 
Bua a bhaineann le leagan amach an tráthchláir is ea go bhfaigheann daltaí 
a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus daltaí lag-ghnóthachtála 
diantacaíocht i ngrúpaí beaga ranga nó trí bhuíonteagasc agus nach dtógtar 
as a ranganna iad chun tacaíocht bhreise a thabhairt dóibh, rud a 
d’fhéadfadh tarlú nuair a úsáidtear eiseamláirí eile eagair. Ar a shon sin, 
chun go n-oibreoidh eiseamláir leagan amach an tráthchláir go 
héifeachtach, ba chóir d’údaráis na scoile a dheimhniú go ndéantar 
monatóireacht agus athbhreithniú go rialta ar riachtanais aonair daltaí a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus go bhfuil na socruithe 
solúbtha go leor le go bhféadfaidh daltaí bogadh ó ghrúpa ranga go chéile 
de réir mar a oireann. Áit a bhfuil tréimhsí ranga do mhúinteoireacht 
bhreise sna príomhábhair ag teacht trasna ar thréimhsí d’ábhair roghnacha, 
ba chóir go ndéanfaí dianmhachnamh ar na hábhair roghnacha a bhfuil 
siad ag teacht trasna orthu. Ba chóir láidreachtaí agus ábhair suime an 
dalta agus na torthaí fadtéarmacha do dhaltaí aonair a d’fhéadfadh éirí as 
ábhair áirithe a chailliúint a iniúchadh go cúramach i gcomhairle le 
tuismitheoirí na ndaltaí. 
 
I leagan amach eile ar eiseamláir an tráthchláir, leagtar amach am 
lasmuigh den phríomh-thráthchláir do thréimhsí áirithe ranga do dhaltaí a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu le go bhfaighidh siad teagasc 
breise i bpríomhachair an churaclaim. Tarlaíonn sé seo de ghnáth ag 
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amanna a bhfuil daltaí príomhshrutha ag freastal ar ranganna in ábhar 
roghnach. Faigheann daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 
teagasc breise ag an am seo ón múinteoir tacaíochta foghlama nó ón 
múinteoir acmhainne. (Tá iarracht den togáil as a ngnáthrang i gceist 
anseo dáiríre.) Locht a bhaineann le socrú mar seo ná go ndéantar cúngú 
ar raon na n-ábhar roghnach atá ar fáil do dhaltaí a soláthraítear tacaíocht 
bhreise múinteoireachta dóibh, mar, de réir a dtráthchláir, bíonn siad ag 
freastal ar cheachtanna breise sna príomhábhair fad atá a gcomhscoláirí 
príomhshrutha gafa le hábhair roghnacha. 

 
(c) Daltaí a thógail as a rang chun múinteoireacht aonair nó i ngrúpa 

beag a sholáthar dóibh 
De réir an tsocraithe seo, tógtar daltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu as ranganna príomhshrutha chun múinteoireacht aonair nó 
i ngrúpa beag a sholáthar dóibh, i réimsí na litearthachta, na matamaitice, 
nó na hoiliúna i scileanna sóisialta go minic. Gné dhearfach de shocrú mar 
sin is ea go soláthraíonn sé suíomh aonair nó i ngrúpa beag ina bhféadfar 
díriú ar shainriachtanais an dalta. Gné dhiúltach de shocrú dá leithéid ná 
nuair a scartar an dalta óna c(h)omhscoláirí sa rang príomhshrutha, go 
leagtar an bhéim – i súile an dalta féin, i súile a c(h)omhdhaltaí agus i 
súile chuid den fhoireann – ar na difríochtaí seachas ar na cosúlachtaí idir 
an dalta a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige agus na daltaí eile 
sa rang agus mar sin go bhféadfadh an socrú teacht trasna ar shocruithe 
eile a rinneadh chun an dalta a chuimsiú go hiomlán i bpobal na scoile. 
Bíonn deacracht eile freisin ag baint le dalta a thógáil as a rang – is é sin 
go gcailleann an dalta sin na ceachtanna a bhíonn ar siúl sa rang 
príomhshrutha ar feadh tréimhsí áirithe. Is minic gur deacair don scoil 
cailliúint na gceachtanna sin a chúiteamh leis an dalta. 
 
Tá sé an-tábhachtach go gcoinneofaí cothromaíocht oiriúnach idir thógáil 
daltaí as an rang príomhshrutha chun tacaíocht bhreise múinteoireachta a 
thabhairt dóibh agus, os a choinne sin, na deiseanna coimrithe lena 
gcomhscoláirí i ngníomhaíochtaí oideachais a chailleann siad de thoradh 
an tsocruithe sin. Níor chóir a chinneadh go dtógfaí dalta as an rang 
príomhshrutha gan dianmhachnamh a dhéanamh ar na buntáistí a cheaptar 
a thiocfadh as agus, ina theannta sin, an méid a d’fhéadfadh an dalta a 
chailliúint. Ba cheart iniúchadh a dhéanamh ar conas d’fhéadfaí freastal a 
dhéanamh ar riachtanais an dalta sa rang príomhshrutha sula mbeartaítear 
ar é/í a thógáil as an rang sin chun tacaíocht bhreise a sholáthar dó/di. 
 
I scoil a bhfeidhmítear eiseamláir na tógála as an rang príomhshrutha inti 
don tacaíocht bhreise ó mhúinteoir tacaíochta foghlama nó ó mhúinteoir 
acmhainne, ba chóir go mbeadh polasaí scríofa leagtha amach a luann na 
saintoscaí (ranganna agus ábhair san áireamh) ina bhféadfaí dalta a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais aige/aici a thógáil as an rang 
príomhshrutha. Agus cinneadh á dhéanamh go dtógfaí dalta as a rang do 
theagasc aonair nó i ngrúpa beag, ba chóir go gcuirfí plean oideachais an 
dalta san áireamh agus go leagfaí spriocanna cinnte amach don tacaíocht 
bhreise. Ba cheart go mbeadh plé idir mhúinteoirí príomhshrutha, 
múinteoirí tacaíochta foghlama agus múinteoirí acmhainne, de réir mar a 
oireann, chomh maith le tuismitheoirí, i gceist sa phróiseas. Tá sé 
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ríthábhachtach go mbeadh a fhios ag múinteoirí príomhshrutha cén obair a 
dhéantar le linn tacaíochta foghlama, le go ndéanfaí tacú leis an méid sin 
sa seomra ranga. Féadann múinteoirí príomhshrutha lámh a bheith acu i 
bpleanáil an ábhair don mhúinteoireacht bhreise trí eolas a choinneáil leis 
an múinteoir tacaíochta foghlama nó an múinteoir acmhainne faoin 
teanga, na coincheapa agus na scileanna a bhfuiltear ag díriú orthu i gclár 
an ranga príomhshrutha agus an chaoi a bhféadfadh an múinteoir 
acmhainne nó an múinteoir tacaíochta foghlama tacú leis an dalta san 
achar seo. 
 
Nuair atá sé i gceist dalta a thógáil as a rang chun tacaíocht bhreise a 
thabhairt dó/di, ba chóir go mbeadh an dalta féin lánghafa i bpleanáil na 
hidirghabhála agus ní mór a c(h)eadsan nó cead a t(h)uismitheoirí a fháil 
sula gcuirtear an clár tacaíochta i bhfeidhm. Sula dtosaíonn an clár sin, ba 
cheart go socrófaí cé chomh fada a bheidh an idirghabháil sin i bhfeidhm, 
cad iad na dátaí ar a ndéanfar athbhreithniú ar an gclár agus cad iad na 
critéir a úsáidfear san athbhreithniú sin. 

 
2.5.3 Eiseamláir oiriúnach eagair a bhunú 
Bíonn éagsúlacht idir scoileanna ó thaobh líon na ndaltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu atá cláraithe iontu agus ó thaobh réimse na riachtanas oideachais 
imeasc an phobail daltaí. Dá bhrí sin, nuair atá polasaithe agus nósanna imeachta 
scoile á leagan amach ag bainistíocht scoile, ní mór dóibh cuimhneamh gur gá 
soláthar a dhéanamh do riachtanais aonair na ndaltaí tríd an úsáid is éifeachtaí a 
bhaint as na hacmhainní atá ar fáil. Maidir le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu a chur i ngrúpaí ranga agus le socruithe a dhéanamh chun 
múinteoireacht bhreise a sholáthar dóibh, moltar do scoileanna socruithe 
cuimsitheacha a chur i bhfeidhm agus, chomh fada agus is féidir é, cleachtais eagair a 
sheachaint a mbeadh de thoradh orthu go scarfaí daltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu óna gcomhscoláirí. Is í aidhm ba cheart a bheith leis na socruithe ná 
rochtain a sholáthar do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ar 
churaclam leathan agus deis a thabhairt dóibh bheith páirteach i ngníomhaíochtaí 
scoile chomh fada agus is féidir é. Go ginearálta, ba chóir go gcaithfeadh na daltaí seo 
formhór a gcuid ama i ranganna príomhshrutha agus nach dtógfaí as na ranganna sin 
iad ach chomh hannamh agus is féidir é. 
 
Tá iar-bhunscoileanna ann nach bhfuil ach i dtús a bhforbartha maidir le hoideachas a 
sholáthar do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Tá scoileanna eile 
ann a bhfuil líon nach beag de na daltaí sin á gclárú acu le blianta anuas agus a bhfuil 
an-dul chun cinn déanta acu ó thaobh cuimsiú na ndaltaí céanna. Ba chóir go 
dtuigfeadh bainistíocht scoileanna go dtógann sé lear maith ama athruithe bunúsacha 
a dhéanamh ar eagraíocht ar bith, agus ní taise do scoileanna é. Chun éascú a 
dhéanamh ar an bpróiseas athraithe agus forbartha, ba cheart do scoileanna an 
próiseas pleanála forbartha scoile a úsáid i dtreo go dtuigfear agus go bhfeidhmeofar 
na heiseamláirí eagair is gá chun daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a 
chuimsiú. Is féidir comhairle a iarraidh freisin ar shíceolaí na Seirbhíse Náisiúnta 
Síceolaíochta Oideachais i dtaobh socruithe oiriúnacha a dhéanamh laistigh den scoil 
do dhaltaí aonair a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus i dtaobh pleanála 
ag leibhéal na scoile uile. 
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Go luath i bhforbairt polasaithe agus nósanna imeachta scoile do sholáthar oideachais 
do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, ba chóir dul i gcomhairle le 
tuismitheoirí na ndaltaí maidir leis na polasaithe seo. Ba chóir dul i gcomhairle le 
tuismitheoirí freisin nuair atá athbhreithniú á dhéanamh ar na polasaithe seo. 
 
Nuair atá eiseamláirí nua eagair á bhfeidhmiú tá sé tábhachtach go soláthrófaí an  
t-eolas agus an oiliúint is gá d’fhoireann na scoile chun cuidiú leo na socruithe nua a 
fheidhmiú. Ba chóir go n-éascódh bainistíocht na scoile rochtain mhúinteoirí agus 
baill eile den fhoireann ar dheiseanna forbartha inseirbhíse san oideachas speisialta. 
D’fhéadfaidís seo a leanas tacú le múinteoirí agus iad ag iarraidh a stíl 
mhúinteoireachta a oiriúnú, de réir mar is gá, chun freastal a dhéanamh ar riachtanais 
daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu: 

• baill den fhoireann a spreagadh chun freastal ar chúrsaí forbartha gairmiúla 
a bhaineann le hoideachas agus cuimsiú daltaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu 

• am a leagan amach ag cruinnithe foirne chun riachtanais fhorbartha 
proifisiúnta na mball foirne a phlé 

• straitéisí a fheidhmiú sa scoil chun eolas a mhalartú, mar shampla, clár 
fógraí foirne a chur ar fáil d’eolas ginearálta a bhaineann le riachtanais 
speisialta oideachais (ní oirfeadh sé, ar ndóigh, eolas íogair nó rúnda faoi 
dhalta aonair a chur ar taispeáint) 

• ionad acmhainní a sholáthar don fhoireann, a mbeadh leabhair, irisí agus 
acmhainní eile múinteoireachta agus foghlama a bhaineann le hoideachas 
do riachtanais speisialta oideachais ann 

• deiseanna a sholáthar do bhaill den fhoireann a chuaigh faoi shainoiliúint 
chun a bhfuil foghlamtha acu a chur i láthair bhaill eile den fhoireann. 

 
2.5.4 Doiciméid tagartha 
Tá raidhse litríochta ar fáil do scoileanna agus do mhúinteoirí i dtaobh oideachais 
chuimsithigh do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Luaitear cuid de 
na doiciméid seo sa rannóg “Tagairtí roghnaithe” i ndeireadh an leabhráin seo. 
 
Is féidir eolas úsáideach a bhaineann le pleanáil ag leibhéal na scoile uile agus ag 
leibhéal an dalta aonair, chomh maith le heolas ar thionscnaimh churaclaim mar Chlár 
Scoile an Teastais Shóisearaigh, Clár na hArdteistiméireachta (Feidhmeach), agus 
Clár na hIdirbhliana, a íoslódáil ó láithreán gréasáin na Roinne Oideachais agus 
Eolaíochta agus ó láithreáin ghníomhaireachtaí agus seirbhísí tacaíochta atá ag 
gníomhú faoi choimirce na Roinne Oideachais agus Eolaíochta nó Roinn Rialtais ar 
bith eile, iad seo a leanas ina measc 

• An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCCA) 
• An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE) 
• An Chomhairle Náisiúnta Míchumais (NDA) 
• An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS) 
• An Tionscnamh Pleanála Forbartha Scoile 
• An tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéil 
• An tSeirbhís Tacaíochta don Oideachas Speisialta. 

Tá seoltaí láithreáin gréasáin na n-eagraíochtaí sin ar fáil in Aguisín E. Soláthraíonn 
na láithreáin sin naisc de ghnáth le láithreáin eile a bhfuil eolas úsáideach iontu. Tá 
ábhar luachmhar curtha ar fáil freisin ag údaráis bhainistíochta scoile agus ag cumainn 
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mhúinteoirí, go háirithe i dtaobh forbairt polasaithe scoile agus nósanna imeachta 
maidir le cuimsiú daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. 
 
2.6 Meastóireacht 
I gcúrsaí oideachais, de ghnáth, ciallaíonn an téarma “meastóireacht” bailiú eolais ar 
chumas foghlama daltaí, ar a ngnóthachtáil fhoghlama, a láidreachtaí foghlama agus a 
riachtanais fhoghlama agus ansin anailís a dhéanamh ar an eolas sin. Is féidir 
idirdhealú a dhéanamh idir an mheastóireacht a dhéanann duine gairmiúil nach bhfuil 
ar fhoireann na scoile, mar shampla síceolai nó teiripí urlabhra agus teanga, agus an 
iliomad próiseas meastóireachta oideachais a dhéanann foireann na scoile féin. I 
measc na bpróiseas meastóireachta scoile tá trialacha seachtainiúla, míosúla, nó 
trialacha deireadh-téarma, chomh maith le cleachtais mheastóireachta a úsáideann 
comhairleoirí treorach, muinteoirí tacaíochta foglama agus múinteoirí acmhainne, 
cleachtais a mbíonn sainaidhm leo. Uirlisí éifeachtacha iad na próisis mheastóireachta 
inscoile seo chun dul chun cinn agus gnóthachtáil daltaí a mheas, agus chun eolas 
úsáideach a sholáthar do phleanáil múinteoireachta agus foghlama. Nuair a bheidh na 
rannóga den Acht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta 
Oideachais Acu (2004) a bhaineann le meastóireacht i bhfeidhm, féadfar 
meastóireacht scoile a dhéanamh sula ndéantar meastóireacht fhoirmiúil ar dhalta de 
réir an achta nó mar chuid de mhonatóireacht leanúnach laistigh den phróiseas 
pleanála oideachais don dalta aonair. 
 
De réir a n-éilíonn an tAcht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta 
Oideachais Acu, caithfear deimhin a dhéanamh den mhéid seo nuair atá meastóireacht 
fhoirmiúil á déanamh ar dhalta –  

1. luacháil agus cur síos a sholáthar ar mhíchumas an dalta (gnéithe san áireamh 
a bhfuil tionchar ginearálta acu ar an dalta) chomh maith le meastóireacht agus 
cur síos ar na seirbhísí nach mór a sholáthar i dtreo go mbeidh an dalta in ann 
pairt a ghlacadh san oideachas agus leas a bhaint as agus, go ginearálta, buaic 
a c(h)umais a bhaint amach; 

2. go ndéanann duine atá oiriúnach de réir na Comhairle Náisiúnta um Oideachas 
Speisialta nó de réir Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte an mheastóireacht, 
duine acu seo a leanas nó níos mó, b’fhéidir: síceolaí, duine den lucht leighis, 
príomhoide na scoile ina bhfuil an dalta, nó múinteoir sa scoil sin atá 
ainmnithe ag an bpríomhoide, oibrí sóisialta, nó teiripí; agus 

3. go gcloíonn an mheastóireacht leis na caighdeáin a leagfaidh buíon speisialta a 
ainmneoidh an tAire Sláinte agus Leanaí amach anseo do na meastóireachtaí 
seo. 

 
Cuirfidh clár feidhmiúcháin an Achta um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais 
Speisialta Oideachais Acu san áireamh ábaltacht an chórais ar an sórt meastóireachta 
atá i gceist san acht a dhéanamh. 
 
Sna hailt ar mheastóireacht anseo thíos, déantar cur síos ar na próisis a fheidhmítear i 
scoileanna chun eolas cuí a bhailiú ar a bhfuil á fhoghlaim ag daltaí agus ar an dul 
chun cinn atá á dhéanamh acu. 
 
2.6.1 Aidhmeanna na meastóireachta 
Ba chóir i gcónaí go mbeadh sainaidhm leis an mheastóireacht agus go mbeadh 
gníomh áirithe mar thoradh air. Is í aidhm a bhíonn le meastóireacht inscoile ar 
dhaltaí de ghnáth ná eolas a choinneáil leis an bpleanáil do mhúinteoireacht agus 



 63 

d’fhoghlaim oiriúnach, nó luacháil a dhéanamh ar dhul chun cinn. In iar-
bhunscoileanna, de ghnáth, bíonn ceann de na haidhmeanna seo a leanas le dul i mbun 
meastóireachta: 

• monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ag dalta 
• sonraí tagartha a sholáthar faoi ghnóthachtáil dalta in ábhair áirithe 
• treoir a sholáthar do cheapadh cláracha foghlama agus múinteoireachta 
• eolas a bhailiú ar dhaltaí a chabhróidh le roghnú ranga a bheadh oiriúnach 

dóibh 
• daltaí a roghnú do thacaíocht bhreise múinteoireachta 
• daltaí a roghnú atá i dteideal tacaíocht agus seirbhísí breise a fháil 
• cúlra eolais a sholáthar don phlé le síceolaí ón tSeirbhís Náisiúnta 

Siceolaíochta Oideachais, agus 
• cabhrú le haithint daltaí a bhfuil seans ann go gcaithfear iad a chur faoi bhráid 

duine nó gníomhaireacht ghairmiúil lasmuigh chun go ndéanfaí meastóireacht 
orthu, nó idirghabháil dhíreach. 

 
Má tá le tuiscint as meastóireacht inscoile ar dhalta aonair go bhfuil seans ann go 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais ag an dalta sin, ba chóir riachtanais an dalta a 
phlé leis an síceolaí ón tSeirbhís Náisiúnta Siceolaíochta Oideachais agus b’fhéidir go 
gcuirfear an dalta ar aghaidh chuig duine nó gníomhaireacht ghairmiúil oiriúnach 
 
2.6.2 Modhanna meastóireachta 
Ba chóir do scoileanna deimhin a dhéanamh de go n-úsáidtear modhanna oiriúnacha 
chun meastóireacht a dhéanamh ar dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu, agus nach mbeidh na modhanna sin ina gconstaicí don chuimsiú. D’fhéadfadh 
fadhbanna aire, litearthachta nó deaslámhaí luailí baint den léiriú a dhéanann dalta ar 
a c(h)uid eolais nó scileanna i dtriail scríofa deireadh-téarma a dhéantar laistigh 
d’fhad tomhaiste ama. Ba cheart, freisin, go mbeadh na modhanna meastóireachta a 
úsáidtear i dtiún leis an gclár atá á leanúint ag an dalta. I measc na modhanna 
meastóireachta a úsáidtear i scoileanna tá modhanna foirmiúla, modhanna 
neamhfhoirmiúla agus modhanna diagnóiseacha. Pléitear iad seo thíos. 
 

(a) Modhanna foirmiúla meastóireachta 
I measc na modhanna foirmiúla meastóireachta a úsáidtear tá trialacha 
caighdeánaithe, trialacha critéarthagartha agus trialacha diagnóiseacha 
áirithe. Is modhanna foirmiúla meastóireachta freisin iad scrúduithe stáit – 
An Teastas Sóisearach agus An Ardteistiméireacht, mar shampla – agus 
trialacha scoile deireadh-téarma. 

 
Cabhraíonn triail chaighdeánaithe le múinteoir léiriú ginearálta a fháil ar 
ghnóthachtáil dalta agus leibhéal gnóthachtála an dalta a mheas i 
gcóimheas le daltaí eile atá sa réimse céanna aoise nó ar comhleibhéal 
ranga leis/léi. Cuirtear scóir chaighdeánaithe i láthair i bhfoirmeacha 
éagsúla, mar shampla, scóir chaighdeánacha agus oird peircintíle. Bíonn 
trialacha critéarthagartha nasctha leis an gcuraclam de ghnáth, agus 
léiríonn na torthaí don mhúinteoir cé acu bhfuil sainaidhm fhoghlama 
comhlíonta ag an dalta nó nach bhfuil. Tá sé d’aidhm le triail 
dhiagnóiseach saineolas a sholáthar faoi láidreachtaí agus riachtanais dalta 
i ngné áirithe den fhoghlaim, mar shampla scileanna aitheanta focal nó 
tuiscint ar choincheapa uimhreacha. Ar dhaltaí aonair a chuirtear triail 
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dhiagnóiseach de ghnáth agus féadann triail mar sin eolas normthagartha a 
sholáthar nó gan é a sholáthar. 

 
(b) Modhanna neamhfhoirmiúla meastóireachta 

I measc na modhanna neamhfhoirmiúla meastóireachta a úsáidtear tá 
trialacha ranga, breathnadóireacht neamhfhoirmiúil a dhéanann an 
múinteoir, luacháil ar obair bhaile agus anailís neamhfhoirmiúil ar 
fhorbairt teanga agus ar fhorbairt shóisialta daltaí. Tá modhanna 
neamhfhoirmiúla úsáideach chun meastóireacht a dhéanamh ar ghnéithe 
d’iompar ginearálta dalta, ar a chaidreamh sóisialta le daoine eile, agus ar 
a scileanna eagair. Oireann modhanna neamhfhoirmiúla freisin do 
mhonatóireacht ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ag dalta agus chun 
sainláidreachtaí agus riachtanais dalta a aithint, chomh maith leis an sórt 
foghlama is fearr a oireann dó. Féadann meastóireacht neamhfhoirmiúil 
eolas luachmhar bunúsach a sholáthar, mar threoir don phleanáil agus don 
mhúinteoireacht. Is féidir modhanna neamhfhoirmiúla meastóireachta a 
úsáid sa ghnáthshuíomh ranga agus treoróidh an t-eolas a bhaileofar an 
phleanáil don mhúinteoireacht agus don fhoghlaim. 

 
(c) Meastóireacht dhiagnóiseach 

Is féidir le múinteoirí meastóireacht dhiagnóiseach inscoile a dhéanamh ar 
dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu trí mhodhanna 
foirmiúla nó modhanna neamhfhoirmiúla meastóireachta a úsáid. Is í is 
aidhm do mheastóireacht dhiagnóiseach ná láidreachtaí agus riachtanais 
fhoghlama dalta a aithint. Féadfar an mheastóireacht seo a dhéanamh mar 
ullmhú d’fhorbairt plean oideachais do dhalta aonair agus d’fhéadfaí leas 
a bhaint aisti chun 
• déileáil le hachair mar litearthacht, matamaitic, forbairt shóisialta agus 

riachtanais fhoghlama in achair eile den churaclam 
• faisnéis a sholáthar ar eolas, scileanna, agus stíl fhoghlama an dalta, 

faisnéis a bhféadfar forbairt chláir fhoghlama an dalta a bhunú uirthi 
• bonn a sholáthar don phlé leis an mac léinn agus le daoine eile maidir 

le spriocanna foghlama agus aidhmeanna a leagan amach sa phlean 
oideachais aonair. 

 
2.6.3 Polasaí scoile-uile i leith meastóireachta a fhorbairt 
Déanann gach múinteoir meastóireacht ar a c(h)uid daltaí mar ghné riachtanach den 
mhúinteoireacht. Úsáideann múinteoirí príomhshrutha meastóireacht mhúnlaitheach 
agus meastóireacht shuimitheach, araon. Tugtar meastóireacht mhúnlaitheach ar an 
bpróiseas a úsáideann múinteoirí chun eolas agus dul chun cinn dalta a mheas mar 
threoir don teagasc. Agus ceacht á thosú ag múinteoir, féadfaidh sí/sé teicnící 
meastóireachta múnlaithí (mar shampla ceistiúchán) a úsáid chun a fháil amach cén  
t-eolas atá ag na daltaí cheana féin ar ábhar an cheachta, mar bhunús le heolas agus 
scileanna nua a mhúineadh. Is féidir meastóireamht mhúnlaitheach a dhéanamh sa 
rang, más ea, le linn múinteoireachta agus foghlama. Ach monatóireacht chúramach a 
dhéanamh ar obair bhaile na ndaltaí, féadfaidh an múinteoir eolas múnlaitheach 
úsáideach a fháil ar dhul chun cinn na ndaltaí agus ar éifeacht na straitéisí 
múinteoireachta atá in úsáid. Is é atá sa mheastóireacht shuimitheach ná an próiseas a 
úsáidtear i ndeireadh tréimhse teagaisc chun a fháil amach an bhfuil na spriocanna 
foghlama a leagadh amach i dtús na tréimhse teagaisc bainte amach ag na daltaí. 
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Gnáthshamplaí den mheastóireacht shuimitheach ná na trialacha míosúla nó na 
scrúduithe deireadh-téarma a chuirtear ar mhic léinn iar-bhunscoile. Samplaí eile den 
mheastóireacht shuimitheach is ea na scrúduithe stáit. 
 
Rinne An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta comhoibriú, le blianta 
beaga anuas le hiar-bhunscoileanna roghnaithe áirithe i dtionscadal darbh ainm 
Measúnacht don Fhoghlaim (NCCA, 2004e; NCCA, 2005b). Baineann an tionscnamh 
seo leis an úsáid a bhaineann múinteoirí as measúnacht mar uirlis chun an fhoghlaim a 
dhéanann daltaí a fheabhsú. Is ábhar misnigh iad na tuairiscí a d’fhoilsigh An 
Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta sna blianta 2004 agus 2005 
maidir leis an tionchar ar chleachtas na múinteoirí sa seomra ranga agus gafacht mac 
léinn san fhoghlaim. (Pléitear torthaí an tionscadail Measúnacht don Fhoghlaim i 
rannóg 5.3.8). Moltar go gcuirfeadh múinteoirí iad féin ar an eolas faoin gcomhairle a 
sholáthraíonn An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta tríd an 
tionscadal Measúnacht don Fhoghlaim, maidir le modhanna múnlaitheacha 
measúnachta a úsáid mar uirlis múinteoireachta agus foghlama agus go gcuirfí na 
straitéisí a mholtar i bhfeidhm sa seomra ranga. 
 
Na riachtanais speisialta foghlama atá ag daltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu, ba chóir go gcuirfí san áireamh iad i scrúduithe scoile agus ba chóir 
míreanna na dtrialacha a mheaitseáil le hacmhainní na mac léinn. I gcás scrúduithe 
teistiméireachta, d’fhéadfadh go mbeadh mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais aige/aici i dteideal go ndéanfaí oiriúnuithe réasúnta dó. Moltar do 
mhúinteoirí eolas a chur ar na nósanna imeachta a bhaineann le hoiriúnuithe réasúnta i 
gcás scrúduithe teistiméireachta (RACE). Nuair a cheadaítear oiriúnú réasúnta do 
dhalta i scrúdú teistiméireachta, ba chóir go soláthrófaí dóthain deiseanna oiriúnacha 
dó/di chun teacht isteach ar an oiriúnú a bheidh i gceist. 
 
Ba cheart go leagfaí amach na pointí seo maidir le measúnú a dhéanamh ar dhaltaí a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu sa pholasaí scoile-uile i leith 
meastóireachta: 

• aidhm na meastóireachta, agus córas meastóireachta ar bith a sheachaint a 
bhféadfadh ró-mheastóireacht ar mhac léinn ar bith nó ar ghrúpa mac léinn a 
bheith mar thoradh air 

• na modhanna a úsáidfear sa scoil, maille le roghnú ionstraimí oiriúnacha chun 
gnóthachtáil agus dul chun cinn mac léinn sna hachair éagsúla den churaclam 
a mheas 

• slite chun mic léinn a aithint a bhfuil dianriachtanais fhoghlama acu, mic léinn 
nach ndearnadh meastóireacht fhoirmiúil cheana orthu ach go bhféadfadh gur 
gá iad a atreorú chuig siceolaí oideachais 

• taifead a choinneáil ar bhealach deimhneach íogair ar na torthaí a ghnóthaíonn 
na mic léinn go léir, iad siúd a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu san 
áireamh 

• an tslí a gcuirtear torthaí trialacha ar fáil laistigh agus lasmuigh den scoil, mar 
shampla laistigh den scoil, do mhúinteoirí, do thuismitheoirí agus do na mic 
léinn féin, agus lasmuigh den scoil, do lucht gairme agus do scoileanna eile i 
gcás aistriú daltaí. (Ba chóir cead na dtuismitheoirí a fháil, agus aontú an 
tsíceolaí, sula gcuirtear tuairiscí síceolaíochta ar aghaidh chuig duine eile 
lasmuigh den scoil. Ba chóir cead na dtuismitheoirí a fháil sula gcuirtear 
torthaí meastóireachta agus scrúduithe inscoile ar aghaidh.) 
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• nósanna foirmiúla imeachta a leagan amach maidir le heolas ar mhic léinn 
aonair a fháil ó bhunscoileanna agus an t-eolas sin a stórail, agus maidir le 
seoladh torthaí meastóireachta ar aghaidh ón iar-bhunscoil chuig ionaid eile 
nuair atá mac léinn ag fágáil na scoile 

• coinneáil na dtuairiscí síceolaíochta go léir go slán sábháilte i gcomhaid, 
chomh maith le torthaí ábhartha trialacha, tuairiscí scoile, agus eolas rúnda 
eile a bhaineann le mic léinn 

• nósanna foirmiúla imeachta a leagan amach laistigh den scoil maidir le cearta 
chun eolais ar thuairiscí síceolaíochta ar dhaltaí aonair agus cearta chun an  
t-eolas sin a úsáid. 

 
2.6.4 Roghnú agus úsáid ionstraimí oiriúnacha measúnaithe 
Iad siúd a roghnaíonn, a riarann agus a léirmhíníonn trialacha foirmiúla, agus trialacha 
caighdeánaithe san áireamh, ba chóir go mbeadh oiliúint oiriúnach orthu agus eolas 
maith acu ar an achar seo. Agus trialacha á roghnú acu, ba chóir go ndíreodh 
múinteoirí ar fheabhas agus ar oiriúnacht na trialach, a húdarás agus a bailíocht san 
áireamh. Ba chóir dóibh é seo a thuiscint: cé go soláthraíonn trialacha caighdeánaithe 
gnóthachtála léiriú tairbheach ar a bhfuil bainte amach ag mac léinn i gcomparáid lena 
c(h)omh-mhic léinn ag an leibhéal céanna aoise nó ranga, is minic gur gá trialacha 
critéarthagartha agus trialacha diagnóiseacha a úsáid chun próifíl chuimsitheach de 
láidreachtaí agus riachtanais fhoghlama mic léinn a chur le chéile. 
 
Bíonn eolas ábhartha teicniúil ar údarás agus ar bhailíocht le fáil de ghnáth sa 
lámhleabhar a ghabhann le trialacha caighdeánaithe. Chun triail a bheith iontaofa, ní 
mór a dheimhniú go riartar go foirmiúil í agus go gcloítear go dlúth leis na treoirlínte 
riartha a sholáthraítear sa lámhleabhar. Agus trialacha caighdeánaithe in úsáid, ba ghá 
do mhúinteoirí tuiscint a bheith acu ar na teorainneacha a bhaineann leo chomh maith 
leis na láidreachtaí. Ar an gcéad dul síos, ní thástálann trialacha caighdeánaithe ach 
raon teoranta eolais agus scileanna. Ar an dara dul síos, bíonn fadhbanna tomhais ag 
baint leo agus dá bhrí sin ba chóir féachaint ar na scóir go díreach mar mheastacháin. 
Sa tríú háit, níl ach fíorbheagán de na trialacha caighdeánaithe curtha in oiriúint do 
mhic léinn na hÉireann; mar sin ba chóir bheith ríchúramach nuair tá torthaí na 
dtrialacha á léirmhíniú. Ar deireadh thiar, is minic nach n-oireann trialacha 
caighdeánaithe do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, mar nach 
bhfuil an réim teanga a bhaineann le mórchuid trialacha insroichte ag an bpobal sin. 
Dá bhrí sin, ba chóir a bheith faichilleach nuair tá torthaí na dtrialacha seo á 
léirmhíniú agus á n-úsáid. 
 
I gCiorclán 0032/2006, leagtar amach na téarmaí faoina bhféadfaidh iar-
bhunscoileanna a bhfuil treoirmhúinteoirí aitheanta nó múinteoirí aitheanta tacaíochta 
foghlama iontu leas a bhaint as deontais chun trialacha a cheannach. Soláthraítear sa 
chiorclán seo freisin liosta de na trialacha a úsáidtear coitianta in iar-bhunscoileanna. 
Tá sé i gceist ag an Roinn an liosta seo a athchóiriú agus é a thabhairt cothrom le dáta 
agus eolas breise ar thrialacha a chur ar fáil chun tacaíocht a thabhairt do scoileanna 
agus iad ag roghnú ionstraimí oiriúnacha meastóireachta. 
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Caibidil 3 
 
Rannpháirtíocht san oideachas speisialta: Rólanna agus 
cúraimí 
 
Príomhthéamaí 
 
1. Ba chóir polasaithe agus nósanna imeachta a bhaineann leis an teacht atá ag 

mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ar an scoil, agus 
maidir lena bpáirt i saol na scoile, a leagan amach sa phlean scoile. 

 
2. Ba cheart rólanna agus dualgais na ndaoine seo a leanas a leagan amach go 

soiléir sa phlean scoile: bainistíocht na scoile, na múinteoirí, na cúntóirí do 
riachtanais speisialta, na tuismitheoirí, na mic léinn agus daoine eile laistigh 
agus lasmuigh den scoil a bhfuil páirt acu in oideachas mac léinn a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu. 

 
3. Tá freagracht ghinearálta ar an bpríomhoide as forbairt agus feidhmiú 

polasaithe cuimsitheacha scoile agus as nósanna imeachta maidir le 
hoideachas do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. 
Féadfaidh an príomhoide saindualgais a leagan ar bhaill eile den fhoireann. 

 
4. Laistigh de chreatlach an chur chuige scoile-uile i leith na cuimsitheachta, tá 

an phríomhfhreagracht ar mhúinteoirí príomhshrutha as múinteoireacht na 
ndaltaí uile – daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu san 
áireamh – laistigh dá ngrúpaí ranga agus as cabhrú leis na daltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu na spriocanna atá leagtha amach ina 
bpleananna aonair oideachais a bhaint amach. 

 
5. Baineann difreálú sa mhúinteoireacht le comhtheacht oiriúnach ar an 

gcuraclam i measc na ndaltaí go léir – iad sin a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu san áireamh – a bheith á cur chun cinn ag múinteoirí, agus na 
difríochtaí éagsúla foghlama idir a gcuid daltaí á gcur san áireamh, 
difríochtaí ó thaobh cumais infheidhmeachta, ábhar suime, taithí, 
réamheolais agus scileanna. 

 
6. Is é príomhthasc an mhúinteora acmhainne  ná daltaí a mhúineadh, pé acu 

ina n-aonar, i ngrúpaí beaga, i ranganna speisialta, nó i bhfoirm 
comhartheagaisc le comhghleacaithe a dhéantar é seo. Ba chóir don 
mhúinteoir atá acmhainne comhairle agus tacaíocht a sholáthar freisin do 
bhaill eile den fhoireann agus páirt a ghlacadh i mbainistíocht agus i 
bhfeidhmiú polasaithe agus nósanna imeachta cuimsitheacha scoile-uile, ar 
mhaithe le mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. 

 
7. Is é príomhról an mhúinteora tacaíochta foghlama ná múinteoireacht 

bhreise a sholáthar do dhaltaí lag-ghnóthachtála nach bhfuil aitheanta mar 
mhic léinn a bhfuil gá acu le tacaíocht múinteora acmhainne. Féadann an 
múinteoir tacaíochta foghlama bainistíocht, eagrú agus comhordú 
idirghabhálacha ar mhaithe leis na mic léinn seo a éascú agus féadann sí/sé 
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comhairle agus tacaíocht a sholáthar, de réir mar a oireann, do bhaill eile 
den fhoireann. 

 
8. Ba chóir do scoileanna buíonta tacaíochta do riachtanais speisialta 

oideachais a bhunú. Ba chóir do bhainistíocht shinsearach na scoile agus do 
mhúinteoirí a bhfuil sainchúraimí orthu i leith oid eachais speisialta, páirt a 
ghlacadh i soláthar oideachais do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu, trína sainról a chomhlíonadh agus mar bhaill den bhuíon 
tacaíochta do riachtanais speisialta oideachais. 

 
9. Soláthraíonn an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus gníomhaireachtaí 

stáit acmhainní agus seirbhísí tacaíochta do scoileanna chun a chur ar a 
gcumas oideachas oiriúnach a sholáthar do na mic léinn uile, iad sin a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu ina measc. 
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3.1 Réamhrá 
Ba chóir go mbeadh doiciméad polasaí i leith riachtanas oideachais ar fáil sa phlean 
scoile, doiciméad a bhfuil rólanna agus cúraimí na ndaoine go léir atá páirteach in 
oideachas na mac léinn seo leagtha amach ann. Ba chóir go léireodh an polasaí um 
riachtanais speisialta oideachais freisin an pháirtíocht agus an tacaíocht a bhfuil súil 
leo ó ranna agus gníomhaireachtaí stáit, mar shampla an Roinn Oideachais agus 
Eolaíochta, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, an Chomhairle Náisiúnta um 
Oideachas Speisialta, an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais, agus an 
tSeirbhís Tacaíochta don Oideachas Speisialta. 
 
Sa chaibidil seo tugtar treoir do scoileanna maidir le rólanna agus freagrachtaí éagsúla 
na ndaoine seo: an bord bainistíochta, an príomhoide, na múinteoirí príomhshrutha, na 
múinteoirí acmhainne, na múinteoirí tacaíochta foghlama, na buíonta tacaíochta do 
riachtanais speisialta oideachais, na ceannairí bliana agus na teagascóirí ranga, na 
treoirchomhairleoirí, comhordaitheoirí na nascanna baile-scoile-pobail, tuismitheoirí, 
mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, an pobal ginearálta mac léinn, 
agus cúntóirí do riachtanais speisialta. Ina dhiaidh sin pléitear páirt na Roinne 
Oideachais agus Eolaíochta agus na ngníomhaireachtaí stáit san obair. B’fhiú 
machnamh a dhéanamh ar an eolas agus ar na moltaí a thugtar thíos nuair atá an 
polasaí scoile-uile i leith an oideachais do riachtanais speisialta oideachais á chur le 
chéile. 
 
3.2 Ról agus cúraimí an bhoird bhainistíochta 
Is ar an mbord bainistíochta atá an fhreagracht ghinearálta as oideachas a sholáthar do 
na mic léinn uile, iad siúd a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu san áireamh. 
Éascaíonn boird bhainistíochta cuimsiú mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu le polasaithe cuimsitheacha cláraithe agus trí pholasaithe agus nósanna 
imeachta cuimsitheacha scoile-uile a chur chun cinn. Leagtar sainchúraimí ar bhoird 
bhainistíochta agus ar phríomhoidí de réir dlí. Moltar do dhaoine atá ina mbaill de 
bhoird bhainistíochta eolas a chur ar fhreagracht an bhoird as socruithe a dhéanamh 
d’oideachas cuimsitheach faoi réir na reachtaíochta oideachais a bhaineann leis an 
scéal. 
 
3.2.1 Boird bhainistíochta agus polasaithe scoile 
Tá an bord bainistíochta freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar fhorbairt, ar 
fheidhmiú agus ar athbhreithniú a dhéanamh ar pholasaithe agus ar sheirbhísí scoile a 
bhaineann le cuimsiú mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Maidir 
leis an gcúram seo ba chóir don bhord 

• socruithe a dhéanamh d’ullmhú plean scoile a leagann amach na haidhmeanna 
agus na bearta a dheimhneoidh comhtheacht ar na gnéithe uile de 
ghníomhaíochtaí na scoile agus comhpháirteachas iontu do mhic léinn a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu, chomh fada agus tá sin indéanta 

• a shocrú go bhfoilsítear polasaí na scoile i leith oideachais do mhic léinn a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Sa doiciméad seo ba chóir go 
leagfaí amach polasaí na scoile i leith clárú agus rannpháirtíocht daltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu agus na socruithe trína n-aithneofar na 
mic léinn seo agus trína ndéanfar soláthar dóibh sa scoil. Ba chóir do bhoird 
bhainistíochta an méid seo a thuiscint: polasaithe cláraithe agus iontrála a 
dhéanann iarracht mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a 
choinneáil amach, tagann siadsan trasna ar pholasaí na Roinne Oideachais 
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agus Eolaíochta agus cosctar iad sa reachtaíocht a ritheadh le blianta beaga 
anuas (Féach rannóga 1.9.2 agus 2.4.1) 

• féachaint chuige go ndéantar athbhreithniú ó am go ham go rialta ar sholáthar 
an churaclaim sa scoil, chun a dheimhniú go bhfuil cláir oiriúnacha oideachais 
á dtairiscint do na mic léinn go léir, iad sin a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu ina measc 

• deimhin a dhéanamh de go ndéantar oiriúnú réasúnta laistigh den scoil do 
dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 

• páirt a ghlacadh i bhforbairt tuisceana ina measc seo – na múinteoirí, baill den 
fhoireann nach múinteoirí iad agus mic léinn – ar riachtanais mac léinn a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, agus ar an sainfhreagracht atá 
orthu na mic léinn sin a chuimsiú sa scoil 

• leas a bhaint as deiseanna forbartha inghairme do mhúinteoirí atá ag obair i 
réimse an oideachais speisialta 

• a shocrú go n-aontófar ar pholasaí i leith stóráil, scaipeadh agus seoladh 
tuairiscí rúnda nó taifid eile a bhaineann le mic léinn a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu chuig daoine eile agus áis shábháilte stórála do na 
doiciméid seo a sholáthar 

• a dheimhniú go n-úsáidtear na hacmhainní atá ar fáil, agus acmhainní breise a 
sholáthraíonn an Roinn Oideachais agus Eolaíochta ina measc (múinteoirí 
breise agus cúntóirí do riachtanais speisialta, mar shampla), acmhainní 
foghlama agus cóiríocht ranga chun soláthar oiriúnach a dhéanamh do mhic 
léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. 

 
Ba cheart don bhord féachaint chuige go dtéitear i gcomhairle le hionadaithe na foirne 
scoile agus le hionadaithe na dtuismitheoirí maidir le cinntí, polasaithe agus nósanna 
imeachta a bhaineann le hoideachas agus le cuimsiú mac léinn a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu. 
 
3.2.2 Boird bhainistíochta agus tuismitheoirí 
Tá sé de chúram ar an mbord bainistíochta a dheimhniú go seastar le cearta 
tuismitheoirí sa scoil, mar atá siad leagtha amach sa reachtaíocht, An tAcht 
Oideachais do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu (2004) san 
áireamh, agus mar a fheidhmítear sa dea-chleachtas iad. Ba chóir polasaithe agus 
cleachtais scoile-uile a bhunú chun an méid seo a dheimhniú i leith tuismitheoirí mac 
léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu: 

• go gcuirtear ar an eolas iad i dtaobh riachtanas oideachais a linbh agus an 
soláthar atá á dhéanamh do na riachtanais sin sa scoil 

• go dtugtar deiseanna dóibh a bheith páirteach i ndéanamh cinntí a bhaineann le 
hoideachas a linbh 

• go mbíonn teacht acu ar thaifid a choimeádann an scoil i dtaobh riachtanas 
speisialta oideachais a linbh agus i dtaobh an dul chun cinn atá á dhéanamh 
aige/aici. 

 
3.2.3 Boird bhainistíochta agus an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas 

Speisialta 
Ba cheart don bhord bainistíochta, i gcomhar le foireann na scoile agus de réir 
polasaithe agus nósanna imeachta na scoile, comhoibriú a dhéanamh, chomh fada in 
aon chor agus is féidir é, leis an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta agus 
leis na heagraithe áitiúla do riachtanais speisialta oideachais maidir le hoideachas 
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cuimsitheach a sholáthar do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus 
maidir le socruithe do na gnéithe seo go baileach: 

• socrú daltaí aonair a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu sa scoil 
• aistriú daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu chuig an scoil agus 

uaithi 
• meastóireacht a dhéanamh agus daltaí agus a bhfuil riachtanais speisialta 

oideachais acu a aithint 
• forbairt agus feidhmiú pleananna aonair oideachais do dhaltaí a bhfuil 

riachtanais speisialta oideachais acu, agus athbhreithniú a dhéanamh orthu, de 
réir forálaha an Achta Oideachais do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta 
Oideachais Acu (2004) 

• ranganna nó aonaid speisialta a bhunú do ghrúpaí mac léinn laistigh de 
chatagóirí áirithe riachtanais speisialta oideachais. 

 
3.3 An bhuíon tacaíochta do riachtanais speisialta oideachais 
Chun eagrú agus soláthar oideachais do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu a éascú, moltar do scoileanna buíon speisialta tacaíochta do riachtanais 
speisialta oideachais a chur le chéile ar bhealach a oireann do thoscaí áirithe na scoile. 
Tá iar-bhunscoileanna áirithe tar éis tabhairt faoi bhuíonta tacaíochta mar sin a eagrú, 
cheana féin. Is í is aidhm don bhuíon tacaíochta ná struchtúr oiriúnach eagair a 
sholáthar chun cabhrú le múinteoirí a bhfuil sainrólanna acu i gcuimsiú mac léinn 
comhoibriú lena chéile agus le múinteoirí príomhshrutha ar bhealach éifeachtach 
torthúil ar mhaithe leis na mic léinn a bhfuil an comhoibriú dírithe orthu. Ba chóir 
dóibh siúd atá ar an mbuíon tacaíochta oibriú as lámha a chéile i bhforbairt, i 
bhfeidhmiú agus in athbhreithniú polasaithe agus nósanna imeachta maidir le 
riachtanais speisialta oideachais atá ag mic léinn aonair a aithint agus freastal a 
dhéanamh orthu. 
 
Ba chóir don phríomhoide bheith chun tosaigh i mbunú na buíne tacaíochta do 
riachtanais speisialta oideachais. Beidh an príomhoide nó an leas-phríomhoide (nó iad 
araon), an múinteoir acmhainne, an múinteoir tacaíochta foghlama agus an 
comhairleoir treorach i gcroílár na buíne tacaíochta de ghnáth. Beidh baill lárnacha 
seo na buíne ag comhoibriú go dlúth leis na múinteoirí príomhshrutha agus, de réir 
mar a oireann, le sainmhúinteoirí eile, mar shampla iad siúd a bhfuil rólanna 
tréadchúraim orthu, séiplíneach na scoile, an múinteoir acmhainne don Lucht Siúil, an 
múinteoir tacaíochta Béarla, comhordaitheoir na nasc baile-scoile-pobail, cúntóirí do 
riachtanais speisialta agus baill ábhartha eile den fhoireann, chun oideachas 
cuimsitheach a sholáthar do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. 
 
Ba cheart go leagfaí amach ballraíocht agus raon cúraimí na buíne tacaíochta do 
riachtanais speisialta oideachais sa phlean scoile, agus ba chóir go soiléireodh seo ról 
agus cúraimí gach duine den bhuíon lárnach. Caithfidh baill na buíne tacaíochta 
cruinnithe a bheith acu agus dul i gcomhairle lena chéile chun polasaithe agus 
nósanna imeachta scoile-uile i leith an oideachais speisialta a leagan amach agus a 
fheidhmiú, chomh maith le monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh orthu. 
Féadfaidh múinteoirí eile a bheith páirteach i gcruinnithe na buíne, ach é sin a shocrú 
roimh ré. Moltar go bhfógrófaí cruinnithe na buíne sách fada roimh ré le go mbeidh 
na múinteoirí a mbaineann an obair leo, i láthair chun páirt a ghlacadh sa phlé. Níor 
mhór struchtúrú agus bainistíocht chúramach a dhéanamh ar chruinnithe buíne le go 
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ndéanfar na fadhbanna a thagann chun cinn a phlé go héifeachtach laistigh den am atá 
ar fáil. 
 
Féadfaidh an bhuíon tacaíochta do riachtanais speisialta oideachais dul i gcomhairle 
leis an Seirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais, leis an tSeirbhís Múinteoirí 
Cuairte, leis an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta, leis an mBord 
Náisiúnta um Leas Oideachais agus le gníomhaireachtaí ábhartha eile, de réir mar is 
gá. 
 
Ba chóir a thabhairt chun cruinnis nach ionann an bhuíon tacaíochta inscoile do 
riachtanais speisialta oideachais a phléitear anseo agus ‘an bhuíon’ atá i gceist in alt 8 
den Acht Oideachais do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu 
(2004), is é sin, grúpa daoine a thionólann an t-eagraí do riachtanais speisialta 
oideachais chun go gcuirfidis comhairle uirthi/air maidir le plean aonair oideachais a 
sholáthar do mhac léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige/aici, ar iarratas 
na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta. 
 
3.4 An príomhoide 
De réir na reachtaíochta atá i bhfeidhm faoi láthair is ar phríomhoide na scoile atá an 
fhreagracht ghinearálta as a dheimhniú go ndéantar freastal ar riachtanais speisialta 
oideachais mac léinn. Mar sin tá freagracht ghinearálta ar an bpríomhoide polasaithe 
agus nósanna imeachta scoile-uile a leagan amach agus a chur chun cinn a thacóidh 
leis na mic léinn go léir a gcuid foghlama a dhéanamh, agus iad siúd a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu san áireamh. Chun a c(h)uid dualgas a 
chomhlíonadh go héifeachtach, ba chóir don phríomhoide 

• comhoibriú leis an mbord bainistíochta, leis na múinteoirí agus leis na 
tuismitheoirí i bhforbairt, i bhfeidhmiú agus in athbhreithniú polasaithe scoile-
uile a chuirfidh cuimsiú daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 
chun cinn 

• a dheimhniú go ndéantar mionsoiléiriú ar na polasaithe sin uile sa phlean 
scoile 

• monatóireacht leanúnach a dhéanamh ar fheidhmiú polasaithe scoile-uile agus 
ar an soláthar do riachtanais speisialta oideachais 

• dul i gcomhairle agus comhoibriú a dhéanamh mar is gá, le buíonta agus le 
gníomhaireachtaí ábhartha lasmuigh, mar shampla, an Roinn Oideachais agus 
Eolaíochta, an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais, an Chomhairle 
Náisiúnta um Oideachas Speisialta, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus 
gníomhaireachtaí áitiúla. 

 
Féadfaidh an príomhoide buíon speisialta tacaíochta do riachtanais speisialta 
oideachais a bhunú laistigh den scoil, buíon a mbeidh lámh aici i bhfreastal 
éifeachtach iomlánaíoch a dhéanamh ar riachtanais mac léinn sna hachair éagsúla den 
churaclam. Laistigh den fhreagracht ghinearálta atá ar an bpríomhoide de réir dlí, tá sé 
de chead aici/aige sainchúraimí áirithe a leagan ar bhaill eile den fhoireann, baill den 
bhuíon tacaíochta do riachtanais speisialta oideachais san áireamh. 
 
3.4.1 An príomhoide agus bainistíocht chúraimí a leagtar ar dhaoine eile 
Chun a dheimhniú go ndéanfar eagrú agus bainistíocht éifeachtach ar idirghabhálacha 
a dhéantar do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, féadfaidh an 
príomhoide buíon tacaíochta do riachtanais speisialta oideachais a thabhairt le chéile. 



 73 

Tionóltar an bhuíon seo chun tacú le soláthar éifeachtach oideachais a chur ar fáil do 
mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus chun soiléiriú a 
dhéanamh ar rólanna múinteoirí éagsúla san obair. (Tá cur síos déanta ar 
chomhdhéanamh agus ar dhualgais na buíne tacaíochta do riachtanais speisialta 
oideachais i rannóg 3.3 thuas.) 
 
D’fhéadfadh, i ngnáthimeachtaí na scoile, go leagfaí de chúram ar bhall den bhuíon 
tacaíochta do riachtanais speisialta oideachais comhordú a dhéanamh ar an soláthar do 
riachtanais speisialta oideachais laistigh den scoil agus go leathnódh an dualgas sin 
ina chúram scoile-uile de réir mar a leagann an príomhoide amach é. Ba chóir, más 
féidir é, gur múinteoir oilte acmhainne nó múinteoir tacaíochta foghlama a bheadh i 
gceist. 
 
An múinteoir atá freagrach as comhordú an tsoláthair do riachtanais speisialta 
oideachais, ba chóir go ndéanfadh sí/sé dlúthchomhoibriú leis an bpríomhoide agus 
leis an mbuíon tacaíochta do riachtanais speisialta oideachais agus féadfaidh sí/sé 
bheith ag cur leasa na mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu chun 
cinn laistigh den scoil i gcónaí. 
 
Ach é a cheadú leis an bpríomhoide, féadfaidh an múinteoir seo 

• freagracht ghinearálta a ghlacadh air/uirthi féin as comhordú a dhéanamh ar an 
soláthar a dhéantar sa scoil do chuimsiú mac léinn a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu 

• ról cinnireachta a ghlacadh i ndéanamh na socruithe do phleanáil, d’fheidhmiú 
agus d’athbhreithniú pleananna aonair oideachais do mhic léinn a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu faoi réir an Achta Oideachais do Dhaoine 
a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu (2004) nuair a bheidh sin i 
bhfeidhm 

• páirt a ghlacadh i bpleanáil cláracha do dhaltaí aonair a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu, agus, de réir mar a oireann, comhairle a chur ar a 
c(h)omhghleacaithe múinteoireachta faoi chúrsaí curaclaim, faoi straitéisí 
múinteoireachta agus foghlama, faoi théacsleabhair agus acmhainní eile 
múinteoireachta agus foghlama 

• caidreamh a dhéanamh le daoine eile, laistigh agus lasmuigh den scoil, chun a 
dheimhniú go bhfuil cláracha oiriúnacha curaclaim ar fáil do dhaltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu, agus, maidir leis seo, taighde a dhéanamh 
ar chláracha agus ar roghanna nua go mb’fhéidir gur gá iad a chur leis an 
réimse soláthair don churaclam sa scoil 

• i scoileanna a bhfuil cláracha speisialta mar Chlár Scoile an Teastais 
Shóisearaigh, an Ardteistiméireacht Fheidhmeach agus cúrsaí Chomhairle na 
nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna á dtairiscint, féadfaidh sí/sé dul i 
gcomhairle agus comhoibriú a dhéanamh le comhordaitheoirí na gcláracha seo 
maidir le mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus 
comhairle a chur ar a gcomhghleacaithe múinteoireachta de réir mar a oireann 

• iarratais ar oiriúnuithe réasúnta sna scrúduithe teistiméireachta do mhic léinn a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a éascú agus socruithe inscoile a 
dhéanamh do sholáthar na n-oiriúnuithe is gá do na mic léinn seo i scrúduithe 
scoile agus i scrúduithe stáit 

• caidreamh a dhéanamh leis an lucht tacaíochta agus le lucht gairme agus 
gníomhaireachtaí lasmuigh, agus an méid seo san áireamh: comhordú a 
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dhéanamh ar iarratais chuig an Roinn Oideachais agus Eolaíochta, an 
Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta, an tSeirbhís Náisiúnta 
Síceolaíochta Oideachais, an tSeirbhís Tacaíochta don Oideachas Speisialta, 
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus gníomhaireachtaí eile oideachais 
agus sláinte, de réir mar is gá, chun acmhainní agus seirbhísí tacaíochta a fháil 
do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 

• na socruithe a éascú do mheastóireacht shíceolaíoch nó eile, de réir mar a 
oireann, ar mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, nó a 
gceaptar go bhféadfadh a leithéid de riachtanais a bheith acu 

• bainistíocht a dhéanamh ar chóras rianaithe do na mic léinn go léir a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu atá ag fáil tacaíochta breise oideachais, 
agus taifid a choinneáil ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ag na mic léinn sin 

• páirt a ghlacadh i mbainistíocht, i soláthar agus i gcaoi a choinneáil ar 
shainacmhainní foghlama agus múinteoireachta do mhic léinn a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu 

• cabhrú le baill d’fhoireann na scoile deiseanna forbartha gairme san oideachas 
speisialta a aithint agus leas a bhaint astu. 

 
Féadfaidh an príomhoide cúraimí eile a leagan ar dhaoine oiriúnacha freisin, cúraimí 
mar seo: taifead oifigiúil scoile a choinneáil ar gach dalta a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais aige/aici agus tuairiscí rúnda a chur agus a choinneáil in ord agus 
in eagar. Ba chóir iad seo a leanas ar fad a bheith i dtaifead scoile an dalta: na tuairiscí 
go léir ó lucht gairme lasmuigh den scoil, mar shampla síceolaithe agus teiripithe 
urlabhra agus teanga, chomh maith le plean aonair oideachais an mhic léinn agus na 
príomh dhoiciméid a bhaineann le hathbhreithniú agus athchóiriu ar phlean aonair 
oideachais an mhic léinn. Ba chóir go n-aontófaí ar na nósanna imeachta trína 
bhféadfaidh baill den fhoireann, nó tuismitheoirí, nó gníomhaireachtaí lasmuigh 
teacht ar eolas rúnda ar mhac léinn ar bith, eolas atá i dtaifead oifigiúil scoile an mhic 
léinn sin san áireamh. Ba chóir go dtuigfí laistigh den scoil go bpléifí ga báúil agus go 
rúnda i gcónaí le heolas íogair. 
 
Ó tharla go bhfuil an-éagsúlacht idir scoileanna maidir le clárú mac léinn a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu, seans go n-oirfeadh sé, i gcás scoileanna áirithe, 
go leagfaí gnéithe de ról an chomhordaithe ar níos mó ná múinteoir amháin. 
 
3.4.2 An príomhoide agus clárú is aistriú mac léinn a bhfuil riachtanais 

speisialta oideachais acu 
Ba chóir don phrímhoide a dheimhniú go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm chun 
dul i gcomhairle le bunscoileanna agus scoileanna speisialta a chuireann daltaí chuig 
an iar-bhunscoil atá i gceist maidir le clárú mac léinn nua a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu. Ba cheart don phríomhoide freisin socruithe a dhéanamh 
chun mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a aistriú go hionad 
oiriúnach eile oideachais nó oiliúna (nó iad araon) nuair atá a dtréimhse san iar-
bhunscoil críochnaithe (Féach rannóga 2.4.4 agus 2.4.5.) 
 
3.4.3 An príomhoide agus meastóireacht ar mhic léinn a bhfuil riachtanais 

speisialta oideachais acu is soláthar a dhéanamh dóibh 
Ba chóir don phríomhoide maoirseacht a dhéanamh ar ghlacadh le polasaithe agus 
cleachtais scoile-uile i leith oideachais do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
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oideachais acu agus féachaint chuige go bhfeidhmítear na polasaithe agus na 
cleachtais sin, iad seo a leanas ina measc 

• cur chuige céimnithe a úsáid i leith mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu a aithint agus meastóireacht a dhéanamh orthu mar a leagtar 
amach in eiseamláir seirbhíse na Seirbhíse Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais 
(Féach rannóg 3.15.3.) 

• ullmhú, feidhmiú agus athbhreithniú pleananna aonair oideachais i gcomhar le 
tuismitheoirí, mic léinn, múinteoirí, eagraithe do riachtanais speisialta 
oideachais, agus daoine eile, de réir mar a oireann. 

 
3.4.4 An príomhoide agus cuimsiú mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta 

oideachais acu i ranganna príomhshrutha 
Ba chóir don phríomhoide a dheimhniú go dtuigeann múinteoirí príomhshrutha a 
bhfreagrachtaí i leith mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Ba 
cheart don phríomhoide cruthú timpeallachta atá cuimsitheach sna ranganna 
príomhshrutha do dhaltaí mar sin a éascú, trí eolas oiriúnach a chur ar fáil do 
mhúinteoirí príomhshrutha. Seans go mbeidh gá ag múinteoirí príomhshrutha le 
comhairle agus le deiseanna oiliúna freisin a chabhróidh leo freastal a dhéanamh ar 
riachtanais aonair na mac léinn seo, agus páirtíocht i bhfeidhmiú pleananna aonair 
oideachais san áireamh. I dtaca le mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
aige/aici a chur i ngrúpa áirithe ranga, ba chóir dul i gcomhairle leis an múinteoir 
príomhshrutha ina thaobh seo agus cuireadh a thabhairt di/dó páirt a ghlacadh sa phlé 
ar an tslí is fearr chun freastal a dhéanamh ar riachtanais an mhic léinn sa seomra 
ranga, agus páirt a ghlacadh i bhforbairt, i bhfeidhmiú agus in athbhreithniú ar 
shainspriocanna i bplean aonair oideachais an mhic léinn nuair a bheidh na rannóga 
ábhartha den Acht Oideachais do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais 
acu (2004) acu i bhfeidhm. 
 
3.4.5 An príomhoide agus forbairt ghairme na foirne 
Agus na deiseanna breise oiliúna atá ar fáil anois in ollscoileanna agus i gcoláistí 
oideachais agus an leathnú atá déanta ar an tSeirbhís Tacaíochta don Oideachas 
Speisialta, ba chóir don phríomhoide forbairt ghairme na mball uile den fhoireann a 
éascú, i dtaca le hoideachas do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu. Ba cheart, freisin, a dheimhniú go mbíonn an chaoi ag múinteoirí acmhainne 
agus ag múinteoirí tacaíochta foghlama leas a bhaint as deiseanna forbartha gairme 
agus struchtúir a chruthú trína bhféadfaidh múinteoirí a bhfuil saineolas acu ar an 
oideachas speisialta an saineolas sin a roinnt le múinteoirí eile. 
 
3.4.6 An príomhoide agus tuismitheoirí 
Ba chóir don phríomhoide rannpháirtíocht tuismitheoirí mac léinn a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu a chur chun cinn trína dheimhniú 

• go bhfuil nósanna imeachta scoile-uile i bhfeidhm a dhéanann rannpháirtíocht 
éifeachtach tuismitheoirí in oideachas a leanaí a éascú 

• go spreagtar tuismitheoirí chun eolas ar riachtanais speisialta oideachais a 
leanaí a roinnt agus go dtéitear i gcomhairle leo faoin úsáid is fearr is féidir a 
bhaint as an eolas seo ar mhaithe leis an leanbh 

• go mbíonn páirt ag na tuismitheoirí in ullmhú, i bhfeidhmiú, i ndul chun cinn 
agus in athbhreithniú na bpleananna aonair oideachais dá leanaí 

• go bhfuil tuiscint iomlán ag na tuismitheoirí ar na nósanna imeachta sa scoil a 
bhaineann le teacht ar thaifid a leanaí. 
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3.5 Múinteoirí príomhshrutha 
Tá ról lárnach ag múinteoirí príomhshrutha i gcuimsiú mac léinn a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu sa scoil phríomhshrutha a chur chun cinn go rathúil. Mura 
bhfuil dianchúis le heolas áirithe a choinneáil siar, ba cheart go mbeadh teacht ag 
múinteoirí príomhshrutha ar gach aon eolas a bhféadfadh baint a bheith aige le 
múineadh nó le maoirseacht mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
aige/aici, tuairiscí síceolaíochta agus doiciméid rúnda eile ina measc. 
 
Tá sé de fhreagracht ar an múinteoir príomhshrutha a dheimhniú go soláthraítear clár 
foghlama agus timpeallacht do gach mac léinn – agus iad siúd a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu san áireamh – a chuireann ar a gcumas an curaclam a 
rochtain agus a gcuid foghlama a chur chun cinn. Tá ról lárnach ag múinteoirí 
príomhshrutha in aithint mac léinn a d’fhéadfadh bheith i mbaol agus aird ball eile 
foirne a dhíriú orthu. D’fhéadfadh go dtiocfadh imní ar mhúinteoir faoin dul chun 
cinn ginearálta atá á dhéanamh ag mac léinn áirithe, faoin a d(h)úthracht, a 
c(h)umarsáid, a (h)iompar, nó a (h)idirghníomhú le mic léinn eile agus, dá thoradh 
sin, go ndéanfadh sí/sé oiriúnú don mhac léinn sin laistigh den rang. Mura maolaítear 
ar imní an mhúinteora tar éis di/dó an t-oiriúnú seo a fheidhmiú, ba chóir don 
mhúinteoir an cás a phlé le múinteoirí eile, leithéid an mhúinteora acmhainne nó an 
múinteoir tacaíochta foghlama, mar shampla. Ar deireadh thiar, mura n-éiríonn leis an 
idirghabháil a dhéantar sa scoil freastal go cuí ar riachtanais an mhic léinn, seans go 
mbeidh gá le tacaíocht a fháil lasmuigh den scoil, ón Seirbhís Tacaíochta don 
Oideachas Speisialta, ón tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais, mar shampla, 
ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, nó ó ghníomhaireachtaí eile.  
 
Is féidir le múinteoirí príomhshrutha páirt ríthábhachtach a ghlacadh san obair trí 
thimpeallacht thacúil cúraim a chruthú sa scoil do mhic léinn a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu, timpeallacht a dhearbhaíonn gur féidir leis na mic léinn seo 
a gcuid foghlama a dhéanamh agus bheith páirteach i saol na scoile go ginearálta. Ba 
chóir difreálú a dhéanamh sa mhúinteoireacht, de réir mar is gá, chun freastal a 
dhéanamh ar riachtanais aonair agus d’aonghnó chun sroicheadh spriocanna atá 
leagtha amach i bpleananna aonair oideachais a éascú. Agus difreálú á phleanáil, 
féadfaidh an múinteoir príomhshrutha comhoibriú leis – agus comhairle agus cabhair 
a iarraidh ar – an múinteoir acmhainne, an múinteoir tacaíochta foghlama agus baill 
eile den bhuíon tacaíochta don oideachas speisialta, de réir mar a oireann. Moltar do 
mhúinteoirí príomhshrutha riachtanais na mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu a chur san áireamh nuair atá téacsleabhair á roghnú, ceachtanna á 
bpleanáil agus á múineadh, obair bhaile á leagan amach, nó trialacha 
seachtainiúla/deireadh-téarma á gceapadh dá ngrúpaí ranga. 
 
Ba cheart do mhúinteoirí príomhshrutha eolas cruinn a chur ar riachtanais speisialta 
oideachais na mac léinn ina gcuid ranganna agus páirt a ghlacadh, de réir mar a 
oireann, i leagan amach spriocanna foghlama i bplean aonair oideachais an mhic 
léinn, de réir mar a fheidhmítear na rannóga ábhartha den Acht Oideachais do 
Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu (2004). I suíomh an tseomra 
ranga, ba chóir do mhúinteoirí príomhshrutha gníomhaíochtaí oiriúnacha foghlama a 
sholáthar a chabhróidh leis na mic léinn seo a spriocanna a shroicheadh. Ba cheart 
don mhúinteoir príomhshrutha, thairis sin, páirt a ghlacadh san athbhreithniú ar na 
pleananna aonair oideachais do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu, trí eolas a sholáthar ar an dul chun cinn atá déanta ag an mac léinn agus trí 
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chomhoibriú le baill na buíne tacaíochta do riachtanais speisialta oideachais, má 
iarrtar sin. Níor mhór don mhúinteoir príomhshrutha freisin eolas a choinneáil leis na 
tuismitheoirí faoin dul chun cinn atá á dhéanamh ag a leanaí, ag cruinnithe rialta 
tuismitheoirí is múinteoirí, i dtuairiscí scoile agus trí bheith ar fáil chun casadh le 
tuismitheoirí ó am go ham, de réir mar is gá. 
 
Féadfaidh múinteoirí príomhshrutha páirt a ghlacadh i bpleanáil forbartha scoile do 
mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu trí phleanáil straitéiseach ag 
leibhéal na roinne ábhair laistigh den scoil. Féadfaidh múinteoirí ainmnithe áirithe i 
ngach roinn ábhair dul i gcomhairle leis an múinteoir tacaíochta foghlama agus leis an 
múinteoir acmhainne chun straitéisí múinteoireachta a aithint agus a fhorbairt chun a 
sainábhair a mhúineadh do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. 
Tríd an bpróiseas seo, is féidir ábhar agus scileanna agus stór focal atá tábhachtach i 
dtéarmaí an ábhair a aithint. Is féidir, chomh maith, straitéisí éifeachtacha 
múinteoireachta agus foghlama a aithint a d’fhéadfadh múinteoir príomhshrutha a 
úsáid nuair atá mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu á múineadh 
aici/aige, agus is féidir rochtain mac léinn mar sin ar shainábhair a éascú. 
 
3.5.1 Difreálú sa rang príomhshrutha 
Modh múinteoireachta is ea difreálú a chuireann ar chumas múinteoirí timpeallacht 
chuimsitheach thacúil foghlama a chur ar fáil sa seomra ranga do gach dalta. Na slite 
ina gcuireann múinteoirí na difríochtaí idir dhaltaí ó thaobh cumais, infheidhmeachta, 
cúrsaí suime agus taithí san áireamh, tá siad sin i gceist sa téarma “difreálú”. Is é atá i 
gceist le múinteoireacht difreálaithe ná an raon leathan straitéisí, teicnící agus cur 
chuige a úsáidtear chun tacú leis an bhfoghlaim a dhéanann mic léinn agus chun 
cabhrú le gach dalta a (h)acmhainneacht a chomhlíonadh. 
 
Slí is ea difreálú chun an teacht atá ag na mic léinn go léir ar an gcuraclam a chur 
chun cinn, mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ina measc. 
Aithníonn múinteoireacht difreálaithe go ndéanann mic léinn a gcuid foghlama ag 
rátaí éagsúla agus ar shlite éagsúla. Is féidir difreálú a dhéanamh sa mhúinteoireacht, 
mar shampla, ó thaobh leibhéal deacrachta an ábhair, ó thaobh na slite a gcuirtear 
ceacht i láthair, ó thaobh luas ceachta, struchtúr an cheachta, stíl an cheistiucháin, an 
tsraith gníomhaíochtaí atá le déanamh ag an mac léinn, an teacht atá ag dalta aonair ar 
acmhainní breise, agus an teacht atá ag dalta aonair ar mhúinteoireacht bhreise 
tacaíochta. Gné bhunúsach den tuiscint ar mhúinteoireacht difreálaithe agus a húsáid 
is ea glacadh leis go bhfuil teacht ag gach aon mhúinteoir ar raon leathan straitéisí, 
teicnící agus cur chuige is féidir a úsáid, agus go dtuigeann siad cathain, agus cé leis, 
ba cheart straitéis, teicníc, nó cur chuige áirithe a úsáid. 
 
Maidir le difreálú do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, moltar 
cur chuige ginearálta mar seo a leanas a úsáid, de réir mar a oireann: 

• spriocanna foghlama ag leibhéil oiriúnacha a leagan amach do mhic léinn a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 

• gníomhaíochtaí agus acmhainní foghlama a sholáthar a bhfuil dushlán a 
ndóthain iontu agus ar cosúil go mbeidh rath agus dul chun cinn mar thoradh 
orthu 

• oiriúnú teicnící chur i láthair agus ceistiúcháin i dtreo go mbeidh mic léinn a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu chomh gafa agus is féidir 

• béim a leagan ar fhorbairt na cainte 
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• an t-ábhar atá á phlé a dhaingniú le samplaí praiticiúla ó thaithí an mhic léinn 
agus deiseanna a sholáthar do dhaltaí chun obair agus cleachtadh a dhéanamh 
le hábhair choincréideacha tógála 

• múinteoireacht aonair agus i ngrúpaí chun gafacht mac léinn a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu san fhoghlaim ag leibhéil oiriúnacha a 
éascú 

• teagasc breise a sholáthar do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu i scileanna tábhachtacha bunúsacha in ábhair éagsúla 

• anailís a dhéanamh ar dhearmaid in obair an mhic léinn chun sainachair 
deacrachta a aithint a bhféadfar díriú orthu i gceachtanna i ndiaidh na hanailíse 

• córas foghlama le comrádaithe a bhunú sa rang, ina mbeidh mic léinn a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu ag obair le páirtithe níos cumasaí, i 
ngrúpaí comhoibre nó de réir socruithe piartheagaisc. 

 
Tá teagasc pearsanta i gceist sa mhúinteoireacht difreálaithe chomh maith agus 
úsáidtear réimse meáite straitéisí, teicnící agus cur chuige i dtreo go ndéantar freastal 
ar riachtanais fhoghlama gach mic léinn agus go mbaineann na mic léinn go léir leas 
as an oideachas a chuirtear ar fáil. Tá tábhacht ar leith le teagasc difreálaithe i gcás 
mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, daltaí a bhfuil gá acu le 
saintacaíocht chun a n-acmhainneacht iomlán a chomhlíonadh. 
 
3.6 An múinteoir acmhainne1 
Luaitear réimse leathan cúraimí thíos, cúraimí a d’fhéadfadh a bheith ar an múinteoir 
acmhainne do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Cuid de na 
cúraimí seo, go háirithe iad sin a bhaineann le comhordú agus le feidhmiú polasaithe 
scoile-uile agus le cumarsáid agus comhoibriú le grúpaí agus lucht gairme lasmuigh 
den scoil, d’fhéadfadh go mbeadh na cúraimí sin ar an múinteoir a leagtar freagracht 
uirthi/air as comhordú an tsoláthair laistigh den scoil do mhic léinn a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu. D’fhéadfadh, freisin, go leagfaí cuid de na 
cúraimí ar an múinteoir tacaíochta foghlama nó ar bhall eile de bhuíon tacaíochta na 
scoile do riachtanais speisialta oideachais. 
 
3.6.1 An múinteoir acmhainne agus dáileadh is soláthar uaireanta teagaisc ón 

múinteoir sin 
Dáiltear uaireanta teagaisc ón múinteoir acmhainne ar scoileanna de réir na rialachán 
agus na dtreoirlínte a chuireann an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 
agus an Roinn Oideachais agus Eolaíochta ar fáil ó am go ham. Cuirtear na huaireanta 
teagaisc seo ar fáil do mhic léinn aonair a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, 
de réir riachtanas speisialta measúnaithe gach mic léinn. Tá eolas do scoileanna faoi 
iarratas a chur isteach ar acmhainní breise do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu ar fáil ar láithreán gréasáin na Comhairle Náisiúnta um Oideachas 
Speisialta (www.ncse.ie) agus ar láithreán na Roinne Oideachais agus Eolaíochta 
(www.education.ie). 
 
Moltar do scoileanna go gcuirfí uaireanta teagaisc ó mhúinteoir  acmhainne i dtoll a 
chéile, chomh fada agus is féidir é, chun postanna lánaimseartha múinteora 
acmhainne a chruthú. Tá cleachtas mí-éifeachtach i bhfeidhm i scoileanna áirithe, mar 
a roinntear na huaireanta teagaisc a cheadaítear do mhic léinn ainmnithe ar mhórán 
                                                 
1
 Sna Treoirlínte seo déantar tagairt don mhúinteoir acmhainne do riachtanais speisialta oideachais de ghnáth mar “an múinteoir 

amhainne”. 
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múinteoirí, nach bhfuil cáilíocht ar bith acu, de ghnáth, i réimse na riachtanas 
speisialta oideachais. Fágann dáileadh na n-uaireanta teagaisc mar seo leibhéal áirithe 
solúbthachta ag bainistíocht na scoile maidir le dáileadh múinteoirí agus leagan 
amach tráthchlár. D’fhéadfadh a dhealramh a bheith ar an leagan amach seo go bhfuil 
buntáiste ag baint leis, sa mhéid go dtugann sé taithí do mhúinteoirí ar bheith ag obair 
le mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, agus, le himeacht ama, go 
dtiocfaidh na múinteoirí sin isteach ar chur chuige agus ar mhodhanna múinte do na 
mic léinn seo. Ar a shon sin ní féidir glacadh de ghnáth le dáileadh ball den fhoireann 
mhúinteoireachta sa tslí seo, mar dhea-chleachtas in úsáid an tsoláthar 
múinteoireachta le hacmhainní, mar d’fhéadfaí toradh an tsoláthair do na mic léinn ar 
dhóibh é a thanú, agus, dá bhrí sin, d’fhéadfadh toradh mí-éifeachtach a bheith air mar 
shainfhreastal ar mhic léinn aonair a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus 
mar thacaíocht dóibh. 
 
Os a choinne sin, má cheaptar múinteoir lánaimseartha acmhainne, beidh an deis 
aici/aige oiliúint thábhachtach a fháil agus saineolas ar mhúineadh mac léinn a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu, iad siúd a bhfuil riachtanais chasta acu san 
áireamh. Féadann múinteoir lánaimseartha acmhainne caidreamh rialta a bheith 
aici/aige i rith na seachtaine le mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 
agus féadfaidh sí/sé leanúnachas agus dul chun cinn a dheimhniú do na mic léinn seo. 
Tig le múinteoir acmhainne a bhfuil oiliúint oiriúnach air/uirthi, agus saineolas 
aige/aici, páirt eifeachtach a ghlacadh i gcomhordú cúraimí a bhaineann leis an 
oideachas speisialta laistigh den scoil. Moltar do scoileanna, dá bhrí sin, na huaireanta 
teagaisc a cheadaítear dóibh ó mhúinteoir acmhainne a chur i dtoll a chéile chun 
postanna lánaimseartha a chruthú, chomh fada agus is féidir é. 
 
3.6.2 An múinteoir acmhainne agus an mhúinteoireacht 
Is é príomhchúram an mhúinteora acmhainne ná mic léinn a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu a mhúineadh, cibé acu a dhéantar sin duine ar dhuine, i 
ngrúpaí beaga, i ranganna speisialta, nó trí chomhartheagasc le comhghleacaithe. An 
tslí a gcomhlíonann an múinteoir acmhainne a ról múinteoireachta, braitheann sin 
cuid mhaith ar an eiseamláir eagair atá i bhfeidhm sa scoil. Ar aon nós, cibé 
eiseamláir eagair atá i gceist, ba chóir go n-aithneofaí go bhfuil cúram tábhachtach 
múinteoireachta ar an múinteoir  acmhainne i leith mac léinn a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu, agus ba cheart tosaíocht a thabhairt don ghné seo den ról. Is 
béas le múinteoirí acmhainne a ról múinteoireachta a chomhlíonadh ar na bealaí seo a 
leanas: 

• trí bheith páirteach i gcomhartheagasc le múinteoirí príomhshrutha i ranganna 
príomhshrutha 

• trí mhic léinn a thógáil as a ranganna chun ceachtanna breise litearthachta nó 
matamaitice (nó iad araon) a thabhairt dóibh, de réir mar a oireann 

• trí shaintacaíocht a sholáthar do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu in achair eile, mar shampla, forbairt scileanna sóisialta nó 
scileanna saoil 

• trí fhreagracht ghinearálta as an rang speisialta a ghlacadh orthu féin i 
scoileanna a bhfuil rang nó aonad speisialta curtha ar bun iontu, agus, thairis 
sin, beagán ama a chaitheamh ag múineadh ranganna príomhshrutha ag 
amanna a bhfuil na mic léinn sa rang speisialta á múineadh ag muinteoirí eile. 
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Nuair atá sé leagtha amach sa tráthchlár go mbeidh múinteoir acmhainne ag múineadh 
ábhar do ranganna príomhshrutha i rith na seachtaine, moltar go tréan nach mbaintear 
an t-am atá i gceist ansin de na huaireanta atá ceadaithe don scoil do theagasc le 
hacmhainní do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. 
 
3.6.3 An múinteoir acmhainne agus an mheastóireacht 
Ba chóir go mbeadh múinteoirí acmhainne inniúil ar mheastóireacht – idir fhoirmiúil 
agus neamhfhoirmiúil – a dhéanamh ar mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu. Is féidir le múinteoirí acmhainne  

• dul i gcomhairle leis an treoirchomhairleoir agus le baill eile den fhoireann 
maidir le roghnú agus feidhmiú trialacha agus bealaí eile chun meastóireacht a 
dhéanamh ar ghnóthachtáil agus ar dhul chun cinn mic léinn 

• comhordú a dhéanamh ar bhailiú eolais chun pleananna aonair oideachais a 
leagan amach do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, ó 
thuairiscí measúnaithe ó lucht gairme lasmuigh den scoil agus ó 
mheastóireacht inscoile 

• páirt a ghlacadh i riaradh trialacha caighdeánaithe agus trialacha diagnóiseacha 
• páirt a ghlacadh san athbhreithniú ar an dul chun cinn atá déanta ag daltaí 

aonair nuair tá an plean aonair oideachais tamall i bhfeidhm 
• comhairle agus tacaíocht chabhrach a sholáthar do mhúinteoirí príomhshrutha, 

de réir mar is gá, maidir le roghnú agus feidhmiú bealaí oiriúnacha 
meastóireachta in achair ábhar éagsúla do mhic léinn a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu 

• comhairle a sholáthar i dtaobh iarratas a dhéanamh ar oiriúnuithe réasúnta sna 
scrúduithe teistiméireachta 

• comhairle a sholáthar i dtaobh slite oiriúnacha chun measúnú a nascadh le 
múinteoireacht, slite ar nós Measúnú don Fhoghlaim (féach rannóg 2.6.4 agus 
rannóg 5.3.8). 

 
3.6.4 An múinteoir acmhainne agus taifid a thiomsú is a choinneáil a bhaineann 

le mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 
Is minic a leagtar cúraimí ar mhúinteoir acmhainne a bhaineann le tiomsú agus 
coinneáil sonraí faoi mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. 
D’fhéadfaí na sonraí sin a fháil lasmuigh den scoil nó d’fhéadfaí iad a tháirgeadh 
laistigh den scoil. I measc na sonraí a gheofaí lasmuigh, tá tuairiscí síceolaíochta agus 
tuairiscí ó thuismitheoirí nó ó scoileanna eile. An saghas sonraí a gheofaí laistigh ná 
iad sin a bhaineann le meastóireacht, mar shampla, nó leis an dul chun cinn atá á 
dhéanamh ag mac léinn, le pleananna aonair oideachais, le scrúduithe stáit nó le 
pleanáil d’aistriú mic léinn ón mbunscoil, nó, i ndeireadh an oideachais iar-
bhunscoile, go suíomh iarscoile. Ní mór do gach aon mhúinteoir, múinteoirí i mbun 
acmhainní ina measc, déileáil go híogair agus ar bhealach rúnda le sonraí a bhaineann 
le mac léinn ar bith. 
 
Moltar, go ginearalta, do scoileanna polasaí oscailte a fheidhmiú maidir le heolas a 
chur ar fáil do thuismitheoirí faoin a leanbh a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
aici/aige. Áit a leagtar de chúram ar mhúinteoir acmhainne comhordú a dhéanamh ar 
thiomsú agus ar choinneáil sonraí faoi mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu, ba chóir dise/dósan comhoibriú le bainistíocht na scoile chun a 
chinntiú go gcomhlíontar oibleagáidí reachtúla na scoile. Tá sé d’iallach ar scoileanna 
feidhmiú faoi réir na nAchtanna Cosanta Sonraí (1988 agus 2003) maidir le 
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bainistíocht agus coinneáil sonraí faoi mhic léinn aonair. Ba chóir go dtuigfeadh 
scoileanna é seo: go bhfuil, faoi réir na reachtaíochta seo, cearta áirithe rochtana ag 
tuismitheoirí ar eolas, agus cearta rochtana ar shonraí pearsanta a choinníonn an scoil 
i dtaobh a linbh san áireamh, ach an t-eolas sin a iarraidh; tá eisceachtaí teoranta 
áirithe le cur san áireamh, áfach, chomh maith lena mheas cé acu an bhféadfadh an 
mac léinn féin an t-eolas a iarraidh nó nach bhféadfadh. (Féach rannóg 1.9.4.) Nuair a 
bhíonn na hailt den Acht Oideachais do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta 
Oideachais Acu a bhaineann leis na cúrsaí seo i bhfeidhm, beidh cearta ag 
tuismitheoirí ar eolas a bhaineann le pleananna aonair oideachais. (Féach rannóg 
1.9.5) 
 
3.6.5 An múinteoir acmhainne agus an bhuíon tacaíochta do riachtanais 

speisialta oideachais 
Ba chóir go mbeadh an múinteoir acmhainne ina b(h)all den bhuíon tacaíochta do 
riachtanais speisialta oideachais agus d’fhéadfadh go n-iarrfaí air/uirthi comhordú a 
dhéanamh ar obair na mball den bhuíon. Tá cúraimí den sórt a d’fhéadfaí a leagan ar 
an múinteoir acmhainne, ina ról mar chomhordaitheoir ar an mbuíon tacaíochta do 
riachtanais speisialta oideachais, leagtha amach i rannóg 3.4.1 thuas. 
 
Chun na cúraimí a ndéantar cur síos orthu thuas a chomhlíonadh, agus chun tacaíocht 
éifeachtach a thabhairt do mhúinteoirí ábhar, ba mhaith an rud é gur mhúinteoir 
taithíoch í/é an múinteoir acmhainne, go mbeadh scileanna maithe cumarsáide agus 
scileanna maithe idirphearsanta aige/aici, go mbeadh sainoiliúint uirthi/air dá 
mb’fhéidir é, agus go mbeadh dóthain stádais ghairme aige/aici i bpobal na scoile 
chun ról ilghnéitheach an mhúinteora acmhainne a líonadh go héifeachtach. 
 
3.7 An múinteoir tacaíochta foghlama 
Dáiltear múinteoirí tacaíochta foghlama ar iar-bhunscoileanna faoi láthair ar bhonn 
líon na mac léinn atá ar an rolla. Is é ról an mhúinteora tacaíochta foghlama ná 
tacaíocht bhreise múinteoireachta a sholáthar do mhic léinn lag-ghnóthachtála i 
réimse na litearthachta nó na matamaitice agus dóibh siúd a bhfuil fadhbanna éadroma 
nó neamhbhuana acu in achair mar theanga, comhordú luaile, iompar, sóisialú agus 
aire. Ní cleachtas inghlactha é go n-úsáidfí uaireanta tacaíochta foghlama chun méid 
na ranganna go léir i ngrúpa aonbhliana a laghdú, nó chun múinteoireacht bhreise, sa 
Bhéarla nó sa mhatamaitic mar shampla, a chur ar fáil do na mic léinn go léir sa 
ghrúpa aonbhliana: ba cheart na huaireanta tacaíochta foghlama sin a úsáid chun 
sainidirghabháil a sholáthar do na mic léinn lag-ghnóthachtála sa Bhéarla nó sa 
mhatamaitic. 
 
I scoileanna áirithe, mar a bhfuil 0.5 de phost iomlán múinteoireachta ar fáil don 
tacaíocht fhoghlama, agus mar a bhfuil uaireanta múinteoireachta ó mhúinteoir 
páirtaimseartha acmhainne ceadaithe don scoil, cuireadh an dá liúntas uaireanta 
múinteoireachta le chéile chun post iomlán múinteoireachta a chruthú. Is féidir 
glacadh leis seo mar shocrú sásúil fad a úsáidtear na hacmhainní breise 
múinteoireachta sa scoil ar mhaithe leis na mic léinn sin ar ceadaíodh an bhreis ar a 
son i dtus báire. Maidir le tacaíocht bhreise a sholáthar do mhic léinn lag-
ghnóthachtála sa litearthacht nó sa mhatamaitic, is féidir na socruithe eagair atá 
leagtha amach i gcaibidil 2 chomh maith leis an gcur chuige agus na straitéisí 
múinteoireachta a mholtar i gcaibidil 5 a oiriúnú d’obair an mhúinteora tacaíochta 
foghlama. Thairis sin, gheofar roinnt moltaí úsáideacha maidir le straitéisí 
muinteoireachta sa leabhrán  Treoirlínte le hAghaidh Tacaíochta Foghlama a 
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d’fhoilsigh an Roinn Oideachais agus Eolaíochta do bhunscoileanna sa bhliain 2000 
(ar fáil ag www.education.ie). 
 
3.7.1 An múinteoir tacaíochta foghlama agus roghnú mac léinn don tacaíocht 

fhoghlama 
Ba chóir go mbeadh an múinteoir tacaíochta foghlama páirteach i bhforbairt agus i 
bhfeidhmiú polasaithe agus nósanna imeachta scoile-uile maidir le roghnú mac léinn 
do theagasc breise ón múinteoir seo. Ba chóir tosaíocht a thabhairt do mhic léinn lag-
ghnóthachtála atá ag gníomhú, ag nó faoi bhun, an deichiú peircintíl ar thrialacha 
caighdeánaithe litearthachta nó matamaitice. 
 
3.7.2 An múinteoir tacaíochta foghlama agus an bhuíon tacaíochta do 

riachtanais speisialta oideachais 
Ba chóir go mbeadh an múinteoir tacaíochta foghlama ina b(h)all den bhuíon 
tacaíochta do riachtanais speisialta oideachais agus go mbeadh sí/sé ag comhoibriú le 
daoine eile laistigh agus lasmuigh den scoil mar bhall den bhuín seo. Ó thaobh eagair 
ag leibhéal na scoile-uile, agus de réir ról an mhúinteora tacaíochta foghlama mar 
bhall den bhuíon tacaíochta do riachtanais speisialta oideachais, féadfaidh an 
príomhoide sainchúraimí scoile-uile a leagan ar an múinteoir tacaíochta foghlama, 
cúraimí den saghas a luaitear i rannóg 3.4.1. 
 
3.7.3 An múinteoir tacaíochta foghlama agus an múinteoir acmhainne 
De réir an chleachtais is fearr, ba cheart an múinteoir tacaíochta foghlama agus an 
múinteoir acmhainne a bheith ag obair as lámha a chéile chun rannpháirtíocht sásúil 
mac léinn lag-ghnóthachtála agus iad siúd a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu i ngníomhaíochtaí príomhshrutha foghlama a éascú agus tacaíocht bhreise a 
sholáthar dóibh. Ba cheart freagrachtaí an mhúinteora tacaíochta foghlama agus an 
mhúinteora acmhainne a shoiléiriú i ndoiciméid polasaí na scoile, go háirithe a 
gcúraimí comhordaithe agus teagaisc. Is iomaí achar, go háirithe maidir le feidhmiú 
polasaithe agus nósanna imeachta scoile-uile, ina dtéann rólanna na beirte isteach ina 
chéile. Má tá dearcadh buíne i bhfeidhm agus soiléire maidir le freagrachtaí éagsúla, 
cabhróidh sin leo dúbláil oibre a sheachaint agus gan na rólanna a bheith ag teacht 
salach ar a chéile agus cuirfidh sé le comhlíonadh éifeachtach rólanna na beirte 
múinteoirí ar mhaithe leis na mic léinn. Tiocfaidh cleachtas éifeachtach mar thoradh 
ar chineálacha aontaithe cur chuige agus ar shoiléiriú freagrachtaí ó thaobh gnéithe 
mar seo den obair 

• polasaithe scoile-uile i leith meastóireachta, obair bhaile agus pleanáil do mhic 
léinn aonair 

• roghnú mac léinn a gheobhaidh tacaíocht bhreise mhúinteoireachta ón 
múinteoir acmhainne agus ón múinteoir tacaíochta foghlama 

• socruithe eagair do sholáthar tacaíochta breise do mhic léinn, páirt a ghlacadh 
i dtacaíocht inranga agus i gcomharmhúinteoireacht san áireamh 

• roghnú agus coinneáil acmhainní múinteoireachta agus foghlama 
• próiseáil iarratas ar oiriúnuithe réasúnta i scrúduithe teistiméireachta 
• caidreamh le lucht gairme a thagann ar cuairt chun na scoile 
• córas monatóireachta agus rianaithe a fheidhmiú i gcás mac léinn lag-

ghnóthachtála agus iad sin a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, fad 
atá siad ar rolla na scoile 

• stóráil agus teacht ar thuairiscí agus taifid ar mhic léinn lag-ghnóthachtála 
agus orthu siúd a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 
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• comhairle inscoile agus tacaíocht phroifisiúnta do chomhghleacaithe 
príomhshrutha. 

 
Ba chóir don phríomhoide na cinntí a dhéanamh, i gcomhairle leis an múinteoir 
tacaíochta foghlama agus an múinteoir acmhainne, faoi fhreagracht as feidhmiú agus 
comhordú na gcúraimí seo a leagan ar mhúinteoir áirithe. Féadfar dála mar seo a chur 
san áireamh: réamhthaithí, oiliúint, sinsearacht, ualach oibre agus an bhfuil post 
freagrachta ag an múinteoir atá i gceist, chomh maith le cineál agus castacht na 
dtascanna a bhaineann leis an gcúram. 
 
Tá scoileanna ann a fhostaíonn múinteoirí tacaíochta foghlama agus múinteoirí 
acmhainne ar shlí solúbtha chun an uasmhéid tacaíochta breise múinteoireachta a 
sholáthar do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus dóibh siúd 
a bhfuil lag-ghnóthachtáil déanta acu sa Bhéarla nó sa mhatamaitic. Sna scoileanna 
sin, déantar grúpáil ar mhic léinn áirithe lag-ghnóthachtála sna hábhair sin agus mic 
léinn aitheanta áirithe a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu chun ceachtanna a 
mhúineadh dóibh i sainghnéithe den Bhéarla nó den mhatamaitic. An múinteoir 
tacaíochta foghlama nó an múinteoir acmhainne a mhúineann na ceachtanna seo. 
Glactar leis gur dea-chleachtas é seo fad is go ndéantar freastal ar riachtanais 
fhoghlama na mac léinn go léir agus nach mbíonn droch-thionchar ag an socrú ar 
sholáthar tacaíochta breise múinteoireachta do mhic léinn eile lag-ghnóthachtála nó 
do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. 
 
Féadann an múinteoir tacaíochta foghlama agus an múinteoir acmhainne comhoibriú a 
dhéanamh mar seo a leanas le muinteoirí príomhshrutha chun oideachas a sholáthar 
do mhic léinn lag-ghnóthachtála agus do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu  

• comhairle a thabhairt faoi roghanna curaclaim 
• eolas a sholáthar ar shainriachtanais, ar chumas agus ar a bhfuil bainte amach 

ag mic léinn aonair 
• comhairle a thabhairt faoi straitéisí múinteoireachta agus acmhainní, ábhair 

fhoghlama, agus teicneolaíocht chabhrach agus méadaíoch 
• comhairle a thabhairt faoi leas sásúil a bhaint as cúntóirí do riachtanais 

speisialta 
• comhairle a thabhairt faoi straitéisí bainistíochta i leith iompair a éiríonn as nó 

a bhfuil baint aige le lag-ghnóthachtáil nó leis na riachtanais speisialta 
oideachais atá ag mic léinn aonair 

• comhairle agus tacaíocht a thabhairt maidir le modhanna oiriúnacha 
meastóireachta agus modhanna luachála ar dhul chun cinn a fhorbairt 

• bheith páirteach i socruithe do oiriúnuithe réasúnta i scrúduithe 
teistiméireachta. 

 
Ba chóir do lucht bainistíochta scoile a dheimhniú go mbíonn teacht, chomh fada agus 
is féidir é, acu siúd a cheaptar mar mhúinteoirí acmhainne nó mar mhúinteoirí 
tacaíochta foghlama ar oiliúint oiriúnach agus go mbíonn fáil ar na hacmhainní is gá 
dá gcuid oibre. Ba cheart go mbeadh dóthain ama ar fáil don mhúinteoir tacaíochta 
foghlama agus don mhúinteoir acmhainne an raon leathan cúraimí a ndéantar cur síos 
orthu sa chaibidil seo a chomhlíonadh. Braitheann an méid ama is gá do 
ghníomhaíochtaí nach bhfuil an mac léinn páirteach go díreach iontu (mar shampla 
comhoibriú le baill eile den fhoireann i bhforbairt agus i bhfeidhmiú polasaithe agus 
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nósanna imeachta scoile-uile, caidreamh le tuismitheoirí agus le lucht gairme 
lasmuigh den scoil, agus páirt a ghlacadh in aistriú mac léinn chuig an scoil agus 
uaithi), braitheann sin ar thoscaí mar mhéid na scoile agus líon na mac léinn lag-
ghnóthachtála nó a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus ar ghéire a gcuid 
riachtanas. 
 
Níor chóir do bhainistíocht na scoile iarraidh ar mhúinteoir acmhainne ná ar 
mhúinteoir tacaíochta foghlama riamh a sceideal oibre a chur i leataobh chun áit 
chomhghleacaí atá as láthair a líonadh. 
 
3.8 Ceannairí bliana agus teagascóirí ranga 
Féadann ceannairí bliana agus teagascóirí ranga tacú le hatmasféar cuimsitheach a 
chruthú laistigh den scoil agus cur go mór le hobair na buíne tacaíochta do riachtanais 
speisialta oideachais de réir mar is gá. Tig le ceannairí bliana agus le teagascóirí ranga 
cuimsiú mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aici/aige a éascú trí 
mhonatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn an mhic léinn sa ghrúpa bliana. 
Féadann ceannairí bliana agus teagascóirí ranga na ranganna céad-bhliana obair 
thábhachtach a dhéanamh trí eolas úsáideach a bhailiú ar mhic léinn nua a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu. Ba chóir an t-eolas a bhailítear a chur ar aghaidh 
chuig an bpríomhoide nó chuig múinteoir a ainmníonn an príomhoide i mbun na 
hoibre seo. 
 
3.9 An treoirchomhairleoir 
Is ball lárnach í/é an treoirchomhairleoir, de ghnáth, den bhuíon tacaíochta do 
riachtanais speisialta oideachais agus ba chóir di/dó cabhrú leis na baill eile den 
fhoireann seo in éascú an tsoláthair oideachais do mhic léinn a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu agus ina gcuimsiú sa scoil. 
 
Ba chóir go mbeadh treoir agus tacaíocht aonair do mhic léinn a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu – agus a dtuismitheoirí páirteach san obair de réir mar is gá – 
mar chuid den struchtúr tacaíochta a sholáthraíonn an scoil. Ba cheart don 
treoirchomhairleoir a dheimhniú go bhfuil comhairle agus treoir do mhic léinn a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, de réir a riachtanas aonair, san áireamh i 
bplean treorach na scoile. Faoi bhun freagracht ghinearálta an bhoird bhainistíochta, 
tá freagracht speisialta ar an treoirchomhairleoir a dheimhniú go ndéanann an scoil 
mar a éilítear i rannóg 9(c) den Acht Oideachais (1998), maidir le rochtain mac léinn 
ar threoir oiriúnach. (Féach an foilseachán Treoirlínte d’Iarbhunscoileanna ar 
Impleachtaí Rannóg 9(c) den Acht Oideachais, 1998, maidir le Rochtain Mac léinn ar 
Threoir Oiriúnach (2005) ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus an foilseachán 
Pleanáil Chlár Treorach na Scoile (2004) ón Lárionad Treorach san Oideachas.) 
 
Tá ról tábhachtach ag an treoirchomhairleoir ó thaobh cabhrú le mic léinn a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu ag céimeanna éagsúla dá gcuid scolaíochta agus 
treoir a thabhairt dóibh le cinntí a bhaineann le roghnú slí bheatha. Seans go mbeidh 
gá ag mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu le tacaíocht speisialta 
agus cúnamh ag na pointí foirmiúla aistrithe ina saolré scoile: ón mbunscoil go dtí an 
iar-bhunscoil agus ón iar-bhunscoil go hoideachas breise agus ardoideachas agus 
oiliúint nó fostaíocht. D’fhéadfadh go mbeadh gá ag na mic léinn seo le tacaíocht 
agus cúnamh freisin ag na céimeanna éagsúla dá n-aistear tríd an iar-bhunscoil. 
 



 85 

Chun aistriú mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu go réidh ón 
mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil a éascú, ní mór go mbeadh struchtúr foirmiúil 
caidrimh a oibríonn go héifeachtach i bhfeidhm idir an iar-bhunscoil agus an 
bhunscoil nó an scoil speisialta as a dtagann mic léinn chuici. D’fhéadfadh an 
treoirchomhairleoir an bealach a réiteach d’aistriú rathúil mac léinn go dtí an iar-
bhunscoil, agus eolas a bhailiú i dtaobh na mac léinn, iad sin a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu san áireamh, sula n-aistrítear iad ón mbunscoil nó ó scoil 
speisialta. D’fhéadfadh an treoirchomhairleoir bheith páirteach i bpróisis 
mheastóireachta freisin le baill eile den fhoireann, mar shampla, ceannairí bliana, an 
múinteoir acmhainne agus an múinteoir tacaíochta foghlama. Cúram eile a 
d’fhéadfadh an treoirchomhairleoir a ghlacadh uirthi/air féin ná eolas tábhachtach a 
thabhairt do mhúinteoirí eile i dtaobh mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu, agus comhairle a thabhairt faoi shlite ina bhféadfaí cabhrú leis na mic 
léinn seo sa scoil. 
 
Ní mór dianchaomhnú a dhéanamh ar eolas íogair a chuirtear ón mbunscoil nó ó scoil 
speisialta go dtí an iar-bhunscoil. Caithfear a dheimhniú nach mbeidh an t-eolas sin 
éadairbheach don mhac léinn ar shlí ar bith. Ní mór déanamh i gcónaí de réir cearta 
tuismitheoirí agus dualgais scoileanna maidir le seoladh eolais, agus eolas rúnda san 
áireamh. 
 
3.10 Comhordaitheoir na nasc baile-scoile-pobail 
I scoileanna a bhfuil comhordaitheoir baile-scoile-pobail ceaptha iontu, is féidir 
seirbhísí an chomhordaitheora a úsáid ar shlí a thacóidh le tuismitheoirí mac léinn a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Féadfaidh comhordaitheoir na nasc baile-
scoile-pobail cabhrú le hobair na buíne tacaíochta do riachtanais speisialta oideachais 
a chur chun cinn agus comhoibriú le baill eile den fhoireann ina bhfreastal ar mhic 
léinn aonair agus ar ghrúpaí mac léinn. D’fhéadfadh an comhordaitheoir, mar 
shampla, bunú buíne tacaíochta do thuismitheoirí mac léinn a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu a éascú. 
 
3.11 Tuismitheoirí 
Aithníonn Alt 42.1 de Bhunreacht na hÉireann gurb í an chlann príomh-mhúinteoir 
agus múinteoir nádurtha an linbh agus aithníonn sé, thairis sin, go bhfuil sé de cheart 
ag tuismitheoirí soláthar a dhéanamh d’oideachas reiligiúnda, morálta, intleachta, 
coirp agus sóisialta a gcuid leanaí. Dearbhaíonn an tAcht Oideachais (1998) agus an 
tAcht Oideachais do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu (2004) 
ról lárnach na dtuismitheoirí in oideachas a gcuid leanaí. Ba chóir do scoileanna 
iarracht a dhéanamh ar thuismitheoirí a mhealladh chun páirteachais in oideachas a 
leanaí, eolas cuí a sholáthar dóibh i dtaobh na roghanna atá ar fáil, agus tacú leo i 
ndéanamh cinntí. Ba cheart do scoileanna, freisin, eolas a sholáthar do thuismitheoirí 
faoi pholasaí cláraithe na scoile agus faoi pholasaithe eile a bhaineann le riachtanais 
speisialta oideachais. Agus iar-bhunscoil á roghnú acu dá leanbh, ba chóir deiseanna a 
sholáthar do thuismitheoirí cuairt a thabhairt ar an scoil chun casadh le cuid den 
fhoireann agus chun eolas a fháil ar na saoráidí agus ar an soláthar. 
 
3.11.1 Tuismitheoirí agus aistriú daltaí chuig an iar-bhunscoil agus uaithi 
Tá réimse dúshlán os comhair daltaí atá ag aistriú go dtí an iar-bhunscoil; i measc na 
ndúshlán sin tá: teacht isteach ar fhoirgneamh nua agus oiriúnú dó, dul i dtaithí ar 
mhúinteoirí nua agus ar lá níos faide, ar bheith i rang nach raibh aithne acu cheana ar 
na daltaí atá ann, ar raon níos leithne ábhar, agus, go minic, ar níos mó obair bhaile. 



 86 

D’fhéadfadh go mbraithfeadh socrú an mhic léinn san iar-bhunscoil, agus an t-am a 
chaithfidh sé/sí san oideachas foirmiúil, ar a réidhe a dhéanann sé/sí an t-aistriú ón 
mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil. Féadann tuismitheoirí tacaíocht luachmhar a 
sholáthar dá leanbh a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige/aici agus an leanbh 
ag aistriú go dtí an iar-bhunscoil. Má bhíonn comhairle ar fáil laistigh den scoil do 
thuismitheoirí mac léinn chéad-bhliana, cabhróidh sin go mór leo tacaíocht dhearfach 
a sholáthar dá leanaí. D’fhéadfadh scoileanna an tacaíocht seo a sholáthar do 
thuismitheoirí trí 

• lá oscailte a eagrú do mhic léinn nua agus dá dtuismitheoirí roimh thús na 
scoilbhliana 

• leabhrán eolais a chur ar fáil do mhic léinn nua agus dá dtuismitheoirí 
• eolas a sholáthar do thuismitheoirí a chabhróidh leo lámh chúnta a thabhairt dá 

leanaí agus iad ag roghnú ábhar céad-bhliana 
• tuismitheoirí a chur ar an eolas faoin réimse gníomhaíochtaí seach-churaclaim 

atá ar fáil do mhic léinn chéad-bhliana, i dtreo go bhféadfaidh na tuismitheoirí 
a leanaí a ghríosadh chun páirt a ghlacadh iontu 

• polasaí éifeachtach frithbhulaíochta a bheith i bhfeidhm (agus “córas an 
chomhrádaí speisialta” san áireamh) agus eolas a choinneáil le tuismitheoirí, 
de réir mar a oireann, mar gheall ar fhadhbanna ó thaobh bulaíochta a 
d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar a leanaí. 

 
Féadfaidh tuismitheoirí páirt thábhachtach a ghlacadh freisin sna socruithe d’aistriú a 
linbh go suíomh iarscoile nuair atá a t(h)réimhse san iar-bhunscoil istigh. Is é is dóichí 
gurb ionad eile oideachais nó ionad oiliúna a bheadh i gceist. Féadfaidh na 
tuismitheoirí dul i gcomhairle le baill oiriúnacha d’fhoireann na scoile (go háirithe an 
treoirchomhairleoir) agus leis an gcomhordaitheoir do riachtanais speisialta 
oideachais i dtaobh iarratas a dhéanamh ar chead isteach i suíomh oiriúnach. Beidh 
scoileanna in ann cabhrú le tuismitheoirí tríd an bpróiseas PAO (Plean Aonair 
Oideachais) agus trí eolas cuí a chur ar fáil don suíomh nua, de réir mar a oireann. 
 
3.11.2 Tuismitheoirí agus tarchur eolais 
Féadann tuismitheoirí mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige/aici 
eolas luachmhar a sholáthar don scoil faoi na fadhbanna foghlama atá ag a leanbh, na 
difríochtaí foghlama agus na modhanna foghlama is fearr leis/léi. Moltar do 
scoileanna tuairiscí oiriúnacha gairme ar mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu a iarraidh ar thuismitheoirí sula gcuirtear mac léinn mar sin ar an rolla. 
Cabhraíonn eolas mar seo leis an scoil tús a chur le pleanáil d’oideachas cuimsitheach 
don mhac léinn. Gné ríthábhachtach den phleanáil chomhoibritheach do mhac léinn a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige/aici (ceapadh plean aonair oideachais don 
mhac léinn san áireamh) is ea go ndéanfadh tuismitheoirí rochtain na foirne scoile ar 
thuairiscí proifisiúnta a éascú. 
 
3.11.3 Tuismitheoirí agus an plean aonair oideachais 
Cuireann cabhair na dtuismitheoirí go mór le pleanáil rathúil taithí oideachais do mhic 
léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Tig le tuismitheoirí solas a 
sceitheadh ar bhuanna, ar riachtanais, ar dhifríochta foghlama agus ar stíleanna 
foghlama a linbh, agus páirt ghníomhach a ghlacadh i bhforbairt, i bhfeidhmiú agus in 
athbhreithniú ar phlean aonair oideachais a linbh. Bronnann an tAcht Oideachais do 
Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu roinnt sainchearta ar 
thuismitheoirí i leith a bpáirt i bpleananna aonair oideachais dá leanaí. Déantar cur 
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síos ar na cearta seo i ranna eile de na Treoirlínte seo. Tá miontreoirlínte do 
scoileanna maidir le Pleananna Aonair Oideachais curtha ar fáil ag an gComhairle 
Náisiúnta um Oideachas Speisialta. 
 
3.11.4 Tuismitheoirí agus naisc bhaile-scoile 
Moltar do scoileanna tuairiscí a sholáthar go rialta do thuismitheoirí ar an dul chun 
cinn atá á dhéanamh ag a leanbh. Baineann scoileanna áirithe an-leas as leabhair nótaí 
baile-scoile lena ndéantar cumarsáid baile-scoile in aghaidh an lae nó in aghaidh na 
seachtaine. Na cruinnithe rialta tuismitheoirí le múinteoirí a thionóltar uair nó dhó sa 
bhliain, déanann siadsan éascú ar chumarsáid phearsanta. Moltar do scoileanna bheith 
toilteanach cruinnithe breise a thionól más gá nó má iarrann tuismitheoirí iad. Seans 
go gcaithfear socruithe speisialta a dhéanamh leis na tuismitheoirí maidir leis an obair 
bhaile a leagtar ar mhac léinn aonair a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
aige/aici. 
 
Cabhróidh tuismitheoirí le hobair na scoile má choinníonn siad na múinteoirí ar an 
eolas faoin dul chun cinn nó na fadhbanna a thugann siad faoi deara san fhoghlaim atá 
á déanamh ag a leanaí de réir mar a ghluaiseann siad, céim ar chéim, tríd an iar-
bhunscoil. Cabhróidh na tuismitheoirí lena leanaí freisin trí shuim a chur san obair 
scoile atá ar siúl acu agus trí ionad oiriúnach a leagan amach dóibh sa bhaile ina 
ndéanfaidh siad an obair bhaile. Trí eolas a chur ar an gcur chuige atá á úsáid sa scoil, 
féadfaidh tuismitheoirí tacaíocht níos éifeachtaí a sholáthar sa bhaile dá leanaí agus 
cabhrú leo scileanna nua a chleachtadh agus a neartú. 
 
3.12 Mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu  
Ba chóir go mbeadh mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu páirteach, 
de réir mar a oireann, i bhforbairt, i bhfeidhmiú agus in athbhreithniú ar a bpleananna 
aonair oideachais. B’fhiú deis a thabhairt dóibh páirt a ghlacadh sa phróiseas bailithe 
eolais, i leagan amach spriocanna foghlama agus sa mhonatóireacht ar a ndul chun 
cinn féin. Aithníonn rannpháirtíocht mar seo ról na mac léinn féin i bpróiseas na 
múinteoireachta agus na foghlama agus is é is dóichí go gcuirfidh sé lena suim san 
obair agus lena n-inspreagadh, i dtreo go mbeidh torthaí níos rathúla ar an 
bhfoghlaim. Seans, freisin, go mbeidh dea-thionchar aige ar chaidreamh an mhic léinn 
leis an múinteoir. 
 
Tá comhairle chúntach faoi mhic léinn a bhfuil disléicse orthu a mhealladh chun lámh 
a bheith acu i bpleanáil a gcuid foghlama féin agus páirt a ghlacadh i ndéileáil lena 
riachtanais speisialta oideachais féin, tá sin foilsithe ag an Roinn Oideachais agus 
Eolaíochta ar CD agus ar DVD, Understanding Dyslexia: A Guide for Schools (2004). 
Cuid mhaith dena smaointe a chuirtear i láthair ar na dioscaí seo, is féidir iad a úsáid 
nó a oiriúnú do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta eile oideachais acu. Cuireadh 
an CD agus an DVD, chomh maith le fístéip a ghabhann leo, Understanding Dyslexia, 
chuig gach scoil in Éirinn, idir bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna. 
 
3.13 Pobal na scoile agus na daltaí scoile 
Gné nach beag de chuimsiú rathúil mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu sa scoil is ea an caidreamh laistigh de phobal na scoile, agus an caidreamh i 
measc na mac léinn féin san áireamh. Is féidir cabhrú leis an bpobal mac léinn teacht, 
de réir a chéile, ar thuiscint, ar éagsúlacht agus ar dhifríochtaí. Tá raidhse dea-
chleachtais forbartha cheana féin i scoileanna in achair mar chórais cheannaireachta 
mac léinn, agus comhairleoireacht san áireamh, achair a bhféadfadh páirt mhór a 
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bheith acu i gcuimsiú mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. 
D’fhéadfadh tábhacht a bheith le ról chomhairle na mac léinn i soláthar fóraim ina 
bhféadfaidh siad lámh a bheith acu i bhforbairt polasaithe agus cleachtas cuimsitheach 
scoile. Tig le pobal ginearálta na mac léinn ról dearfach a ghlacadh in éascú 
cuimsitheachta trí bheith páirteach i ngníomhaíochtaí seach-churaclaim agus comh-
churaclaim leis na mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus trí 
pháirteachas i scéimeanna comhairleacha agus scéimeanna “comrádaithe speisialta”. 
Chomh  maith leis na buntáistí soiléire a bhainfidh mic léinn a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu as na gníomhaíochtaí seo, soláthróidh rannpháirtíocht na 
mac léinn nach bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu sna gníomhaíochtaí 
deiseanna luachmhara forbartha sóisialta agus pearsanta dóibh. 
 
3.14 Cúntóirí do riachtanais speisialta 
Dáiltear cúntóirí do riachtanais speisialta ar iar-bhunscoileanna chun cabhair agus 
cúram a sholáthar do mhic léinn ainmnithe a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu. Ceadaítear postanna mar chúntóirí do riachtanais speisialta faoi láthair tar éis do 
scoileanna iarratas a chur chuig an Oifigeach do Riachtanais Speisialta Oideachais 
agus faoi réir na gciorclán PPT 01/05 agus SNA 12/05. Fostaítear cúntóirí do 
riachtanais speisialta d’aonghnó chun cabhrú le scoileanna na seirbhísí is gá lasmuigh 
den mhúinteoireacht a sholáthar do mhic léinn a bhfuil riachtanais mheasúnaithe 
oideachais acu. Déantar athbhreithniú bliantúil ar dháileadh na bpostanna ar 
scoileanna. Seans go gceapfaí cúntóirí do riachtanais speisialta oideachais i mbun mac 
léinn a bhfuil riachtanais mheasúnaithe oideachais acu a bhfuil, mar shampla, 
riachtanas leighis nach beag acu le cúnamh, nó laige feidhme coirp nó céadfaí, nó ar 
mhaithe le mic léinn ar dainséar dóibh féin nó do mhic léinn eile a n-iompar. 
 
Glacann cúntóirí do riachtanais speisialta páirt luachmhar sna hiarrachtaí a dhéanann 
scoil ar oideachas cuimsitheach a sholáthar do mhic léinn a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu. Ba chóir treoracha soiléire agus tacaíocht a thabhairt do 
chúntóirí do riachtanais speisialta i leith na gcúraimí a bhfuil siad freagrach astu. Ba 
cheart dóibh bheith ag comhoibriú go dlúth leis na múinteoirí agus iad ag soláthar 
cúnaimh do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, mar shampla in 
achair an chúraim phearsanta, ag tacú le soghluaiseacht, nó ag déanamh maoirseachta 
ar ghníomhaíochtaí oibre nó caitheamh aimsire. Nuair atá cúntóir do riachtanais 
speisialta ag cabhrú le mac léinn nó le grúpa mac léinn maidir le tasc áirithe 
foghlama, ba chóir go dtabharfaí an chabhair seo i gcónaí faoi réir treoracha an 
mhúinteora a leag amach an tasc. 
 
Is gnách go ndéanann cúntóirí do riachtanais speisialta a gcuid oibre ar láthair na 
scoile. Ar a shon sin, ar ócáidí ar gá do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu freastal ar láthair lasmuigh den scoil, seans go soláthrófar 
cúntóir/cúntóirí do riachtanais speisialta chun tacú leis na daltaí sa láthair eile agus 
chun bheith ina dteannta agus iad ag taisteal chun na scoile agus uaithi. 
 
Bítear ag súil go bhféachfaidh cúntóirí do riachtanais speisialta ar gach rud a 
bhaineann le gnó na scoile agus ar a gcuid oibre féin mar ghnó fíor-rúnda. 
 
Is í/é an príomhoide, agus í/é ag feidhmiú thar ceann an bhoird bhainistíochta nó thar 
ceann an Choiste Ghairmoideachais, a leagann amach cúraimí an chúntóra do 
riachtanais speisialta. Déanann an príomhoide féin, nó múinteoir eile a ainmníonn an 
príomhoide, maoirseacht ar obair an chúntóra. Leagtar amach cúraimí na gcúntóirí do 
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riachtanais speisialta i gCiorclán SNA 12/05 agus tá tascanna mar seo a leanas, nach 
tascanna múinteoireachta iad, i gceist: 
1. ullmhú agus slachtú seomraí ranga 
2. cabhrú le daltaí dul ar bord agus tuirlingt de bhusanna scoile. D’fhéadfadh gur ghá 

don chúntóir mac léinn a thionlacan ar an mbus i rith uaireanta scoile dá mba ghá 
é 

3. cúnamh speisialta a thabhairt, de réir mar is gá, do mhic léinn a bhfuil 
sainfhadhbanna acu, mar shampla cabhrú le mic léinn a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu agus iad ag clóscríobh, nó ag scríobh, nó i mbun 
ríomhairí nó úsáid fearais eile 

4. cabhrú le mic léinn i gcúrsaí éadaigh, i gcúrsaí bia agus dí, i gcúrsaí leithris agus 
sláinteachais go ginearalta, agus bheith san airdeall maidir le riachtanais sláinte 
agus slándála an mhic léinn 

5. cúnamh a thabhairt do mhic léinn atá ar chuairteanna lasmuigh den scoil, ar 
shiúlóidí, i mbun scrúduithe agus gníomhaíochtaí eile mar sin 

6. cabhrú leis na múinteoirí maoirseacht a dhéanamh ar na mic léinn ag am tionóil, 
am sosa, agus nuair tá siad á scaoileadh as an seomra ranga ar chúis nó a chéile 

7. mic léinn aonair nó grúpaí beaga atá á dtógail go sealadach as an seomra ranga ar 
chúis nó a chéile a thionlacan 

8. cúnamh ginearálta a thabhairt do mhúinteoirí ranga, faoi threoir an phríomhoide, 
le cúraimí nach cúraimí múinteoireachta iad. (Níl cead ag cúntóirí do riachtanais 
speisialta feidhmiú mar mhúinteoirí ionaid nó mar mhúinteoirí sealadacha. Ní 
ceadmhach iad a fhágáil, i gcúinsí ar bith, ina n-aonar i mbun ranga nó grúpa mac 
léinn.) 

9. páirt a ghlacadh i bpleanáil forbartha scoile de réir mar a oireann, agus comhoibriú 
i bhfeidhmiú athruithe ar bith i bpolasaithe agus i gcleachtais a éiríonn as próiseas 
forbartha na scoile 

10. caidreamh a dhéanamh le tuismitheoirí mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu i struchtúir fhoirmiúla agus neamhfhoirmiúla mar a éilíonn 
bainistíocht na scoile agus faoina dtreoir 

11. cúraimí eile a oireann don ghrád, mar a éireoidh ó am go chéile as riachtanais na 
mac léinn agus na scoile. Féadfar cúraimí eile a oireann don ghrád a leagan ar 
chúntóiri do riachtanais speisialta nuair atá mic léinn na riachtanas speisialta as 
láthair, nó nuair a thagann sainriachtanais phráinneacha eile oibre chun cinn. 

 
Sula bhfostaítear cúntóir do riachtanais speisialta sa seomra ranga, ba chóir dul i 
gcomhairle le múinteoirí príomhshrutha faoi riachtanais an mhic léinn/na mac léinn a 
bhfuil an cúntóir á f(h)ostú mar thacaíocht dó/dóibh, agus faoi na cúraimí a bheidh 
uirthi/air sa seomra ranga. Nuair a chuirtear cúntóir do riachtanais speisialta go 
lánaimseartha i mbun mic léinn áirithe amháin, ba chóir cúraimí an chúntóra a oiriúnú 
do riachtanais áirithe an  mhic léinn. Ba chóir soláthar cúntóra do mhac léinn aonair, 
áfach, a chur sa mheá le gá an mhic léinn le neamhspleáchas a fhorbairt agus a c(h)uid 
oideachais sa scoil a rochtain i dteannta na mac léinn eile agus sa tslí chéanna leo. Ba 
ghá, dá bhrí sin, a dheimhniú nach é an toradh a bheidh ar sholáthar an chúntóra ná an 
mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aici/aige a scaradh amach ó na mic 
léinn atá in aonrang léi/leis, nó go mbeidh sí/sé níos mó ná riamh ag brath ar chúnamh 
ó dhaoine eile. 
 
Chun mionsonraí a fháil faoin gconradh fostaíochta do chúntóirí do riachtanais 
speisialta in iar-bhunscoileanna, coinníollacha seirbhíse agus na cúraimí is ceadmhach 
a leagan orthu san áireamh, féach Ciorclán SNA 12/05. 
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3.15 Dreamanna lasmuigh den scoil 
3.15.1 An Roinn Oideachais agus Eolaíochta 
Seo mar a deirtear i ráiteas misin na Roinne Oideachais agus Eolaíochta 
 

oideachas d’ard-chaighdeáin a sholáthar a chuirfidh ar chumas daoine a 
phoitéinseal iomlán a bhaint amach agus  a bheith iomlán rannpháirteach mar 
bhall den sochaí agus a chuirfidh le forbairt shóisialta, cultúrtha agus 
eacnamaíochta na hÉireann.  
(An Roinn Oideachais agus Eolaíochta 2005-2007, 2005c, lch. 7.) 

 
Tá an bonn reachtúil le hoideachas do gach duine sa stát, oideachas do dhaoine a 
bhfuil míchumas orthu nó a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu san áireamh, 
tá sin leagtha amach san Acht Oideachais (1998). Leagtar cúraimí áirithe ar an Aire 
Oideachais agus Eolaíochta faoi réir Alt7 den Acht. Ina measc seo tá 

 
a chinntiú, faoi réir fhorálacha an Achta seo, go gcuirfear ar fáil do gach duine 
a chónaíonn sa Stát, lena n-áirítear duine atá faoi mhíchumas nó a bhfuil 
riachtanais speisialta eile oideachais aige nó aici, seirbhísí taca agus leibhéal 
agus cáilíocht oideachais is cuí chun freastal ar riachtanais agus cumais an 
duine sin,. 
(Rialtas na hÉireann, 1998a.) 
 

Ar chúraimí an Aire freisin tá maoiniú a chur ar fáil atá oiriúnach dar leis an Aire agus 
de réir an achta agus monatóireacht agus measúnú a dhéanamh ar chaighdeán, ar 
bharainneacht, ar fheabhas agus ar éifeacht an tsoláthair oideachais. 
 
Luann Alt 6 den acht go gcaithfidh gach duine atá páirteach i bhfeidhmiú an achta 
aird a thabhairt ar thrí shainaidhm déag. Ina measc seo tá cearta bunreachtúla gach 
linbh – sa mhéid go mbaineann na cearta sin le hoideachas – a fheidhmiú go 
praiticiúil, oideachas oiriúnach a sholáthar, comhionannas rochtana agus 
rannpháirtíochta san oideachas a chur chun cinn, a aithint go bhfuil sé de cheart ag 
tuismitheoirí a gcuid leanaí a chur chuig cibé scoil is rogha leo, an cleachtas is fearr ó 
thaobh modhanna múinte a chur chun cinn de réir riachtanas éagsúla na mac léinn, 
agus cur le freagracht an chórais oideachais. 
 
Tá freagracht ghinearálta ar an Roinn Oideachais agus Eolaíochta as oideachas a 
sholáthar laistigh den stát, oideachas do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu san áireamh. Bíonn an Roinn agus na dreamanna seo a leanas ag obair 
as lámha a chéile: ranna eile stáit, gníomhaireachtaí stáit, gníomhaireachtaí deonacha, 
buíonta pátrúnachta, coláistí, scoileanna, múinteoirí agus daoine gairmiúla oiriúnacha 
eile chun oideachas a sholáthar do gach mac léinn, iad siúd a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu san áireamh. Is é polasaí na Roinne ná an leibhéal cuimsithe 
is fearr is féidir, a bhaint amach, do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu, i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna príomhshrutha, ach 
saináiseanna a bheith á gcur ar fáil fós dóibh siúd ar gá iad a chur i rang speisialta a 
bhaineann le scoil phríomhshrutha, nó i scoil speisialta, mar gheall ar a riachtanais 
oideachais. 
 
Tá an fhreagracht ar Chigireacht na Roinne Oideachais agus Eolaíochta measúnú a 
dhéanamh ar eagrú agus ar fheidhmiú scoileanna agus ionad oideachais agus ar 
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fheabhas agus éifeacht an oideachais a sholáthraítear sna suímh seo. Comhlíonann an 
Chigireacht an dualgas measúnachta seo trí mheastóireachtaí scoile-uile, mar 
shampla, nó trí chigireacht ábhar, nó luacháil de réir téamaí. Déantar éifeacht na 
múinteoireachta agus na foghlama do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu a mheas sna luachálacha seo. Tá sé de chúram ar an gCigireacht freisin 
tacaíocht agus comhairle a sholáthar do scoileanna aitheanta, d’ionaid oideachais agus 
do mhúinteoirí i gcúrsaí a bhaineann le soláthar oideachais. 
 
Tá eolas ar ról agus ar dhualgais na rannóg éagsúla den Roinn ar fáil ar shuíomh 
gréasáin na Roinne (www.education.ie). 
 
3.15.2 An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 
Bunaíodh An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta i mí na Nollag 2003 
agus leagadh de chúram uirthiu comhordú a dhéanamh ar an soláthar oideachais agus 
seirbhísí gaolmhara tacaíochta do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu. Tá dualgais reachtúla na Comhairle leagtha amach san Acht Oideachais do 
Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu (2004). Tá líonra suas le 
hochtó eagraí do riachtanais speisialta oideachais ag an gComhairle ar fud na tíre. Seo 
iad na príomhphointí teagmhála do thuismitheoirí, do scoileanna agus d’údaráis 
áitiúla sláinte maidir le gach gné d’eagrú, de chomhordú agus de sholáthar seirbhísí 
oideachais do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Déantar cur 
síos ar ról na Comhairle agus ar dhualgais na n-eagraithe do riachtanais speisialta 
oideachais i gciorcláin a d’eisigh an Chomhairle agus rannóga riaracháin den Roinn 
Oideachais agus Eolaíochta do scoileanna ó am go ham. 
 
Bíonn eagraithe do riachtanais speisialta oideachais ina lárphointí teagmhála laistigh 
de cheantar geografach do scoileanna agus do thuismitheoirí mac léinn a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu. Ó Eanáir 2005 i leith tá freagracht ar an 
gComhairle as soláthar réimse seirbhísí oideachais a eagrú, ag an leibhéal áitiúil agus 
ag an leibhéal náisiúnta, do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. 
Agus dáileadh acmhainní breise do scoileanna é eagrú ag an gComhairle, caitheann 
siad feidhmiú laistigh de na treoirlínte polasaí atá leagtha amach ag an Roinn 
Oideachais agus Eolaíochta. Déanann eagraithe do riachtanais speisialta oideachais 
cinntí i dtaobh iarratas agus comhordaíonn siad dáileadh acmhainní breise do 
scoileanna chun oideachas agus cuimsiú mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu a éascú. I measc na n-acmhainní breise seo tá múinteoirí acmhainne, 
cúntóirí do riachtanais speisialta, teicneolaíocht chúnta agus socruithe speisialta 
iompair. Déanann na heagraithe do riachtanais speisialta caidreamh le scoileanna 
freisin maidir le suíomh oiriúnach a aithint do mhac léinn aonair a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais aige/aici agus maidir le ranganna speisialta a bhunú do mhic 
léinn a bhaineann le catagóirí áirithe riachtanais speisialta. 
 
Tá dualgais na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta, mar a leagtar amach iad 
san Acht Oideachais do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu 
(2004), ar fáil i rannóg 1.9.5 thuas. Tá eolas teagmhála le heagraithe do riachtanais 
speisialta oideachais agus mioneolas ar an bpróiseas iarratais ar acmhainní, chomh 
maith le foirmeacha iarratais iomchuí ar fáil ar láithreán gréasáin na Comhairle 
Náisiúnta um Oideachas Speisialta (www.ncse.ie). Féach Ciorclán PPT 01/05 freisin, 
áit a soláthraítear mioneolas ar ról na Comhairle agus ar fhreagrachtaí na n-eagraithe 
do riachtanais speisialta maidir le dáileadh uaireanta a’ chloig breise múinteoireachta 
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agus cúntóirí do riachtanais speisialta do mhic léinn iar-bhunscoile a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu. 
 
3.15.3 An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais 
Soláthraíonn an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais réimse seirbhísí d’iar-
bhunscoileanna. Bíonn ról tacaíochta ag síceolaithe na Seirbhíse i gcur chun cinn agus 
in éascú chuimsiú mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i scoileanna 
príomhshrutha. Oibríonn síceolaithe na Seirbhíse i bpáirt le múinteoirí, le 
tuismitheoirí agus le mic léinn agus tugann siad tacaíocht i gcúrsaí foghlama agus 
iompair, agus maidir le forás sóisialta agus mothúchánach. Cabhraíonn siad le 
scoileanna freisin in achair eile imní, agus freagairt d’eachtraí géibheannacha ina 
measc sin. 
 
Aontaíonn an príomhoide agus an síceolaí ainmnithe oideachais, bliain ar bhliain, ar 
an gcineál oibre a dhéanfar sa scoil áirithe sin. De réir an chleachtais is fearr, ba chóir 
don phríomhoide múinteoir a ainmniú a dhéanfaidh caidreamh leis an síceolaí 
oideachais i dtaobh riachtanais na scoile. Sa leagan amach is fearr, beidh an múinteoir 
seo ar an mbuíon tacaíochta do riachtanais speisialta oideachais, a mbeidh an síceolaí 
ag comhoibriú léi freisin. Féadfaidh an síceolaí dul i mbun oibre le múinteoirí aonair, 
le grúpaí múinteoirí, le buíonta tacaíochta scoile, le foireann iomlán na scoile agus le 
bainistíocht na scoile. Féadfar iarraidh ar an síceolaí oideachais páirt a ghlacadh i bplé 
le múinteoirí agus le tuismitheoirí agus i soláthar comhairle dóibh, in oiliúint 
inseirbhíse scoile-uile agus i bhforbairt polasaí, chomh maith le meastóireacht 
shíceolaíoch aonair agus treoirchomhairliú. 
 
Cuid thábhachtach de ról an tsíceolaí oideachais sa scoil is ea bheith ag obair go 
díreach le mic léinn agus le tuismitheoirí. Tig leis an síceolaí oideachais caidreamh a 
dhéanamh le daoine gairmiúla oiriúnacha eile lasmuigh den scoil ar mhaithe le mac 
léinn áirithe. Tá cead ag scoileanna freisin cabhair a lorg ar an síceolaí oideachais 
chun idirghabhálacha éifeachtacha a fhorbairt do mhic léinn aonair a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu. Is féidir tacaíocht mar sin a thairiscint ag leibhéil 
éagsúla, de réir géire riachtanais an mhic léinn agus de réir chur chuige céimnithe i 
leith meastóireachta agus idirghabhála. Tá cuntas ar an gcur chuige seo le fáil sa 
bhileog eolais NEPS Model of Service. Is féidir a thuilleadh eolais a fháil ar láithreán 
gréasáin na Roinne Oideachais agus Eolaíochta (www.education.ie). 
 
3.15.4 An tSeirbhís Tacaíochta don Oideachas Speisialta 
Bunaíodh an tSeirbhís Tacaíochta don Oideachas Speisialta i mí Meán Fómhair 2003. 
Is é is aidhm don tSeirbhís ná cur le héifeacht na múinteoireachta agus na foghlama, 
go háirithe i gcás oideachais do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu i scoileanna príomhshrutha agus i scoileanna speisialta. Déanann an tSeirbhís seo 
iarracht cabhrú le múinteoirí agus le scoileanna ar bhealach solúbtha chun freastal a 
dhéanamh ar a riachtanais fhorbartha oideachais agus gairme. Soláthraítear cúrsaí i 
láthair stiúrthóra agus cúrsaí ríomhtheagaisc, agus cuirtear pearsanra tacaíochta, idir 
lánaimseartha agus pháirtaimseartha, ar fáil chun cúrsaí oiliúna a sholáthar agus treoir 
do mhúinteoirí agus do scoileanna. 
 
Déanann an tSeirbhís Tacaíochta don Oideachas Speisialta réimse tionscnamh 
forbartha gairme agus struchtúr tacaíochta a chomhordú, a fhorbairt agus a sholáthar 
do bhaill fhoirne bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna príomhshrutha agus do 
scoileanna speisialta, maidir le hoideachas do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta 



 93 

oideachais acu mar a leanas: tacaíocht dhíreach do mhúinteoirí aonair, tacaíocht do 
ghrúpaí múinteoirí nó d’fhoirne scoile-uile, saintacaíocht do ghnéithe áirithe de 
riachtanais speisialta, agus teacht ar oiliúint oiriúnach má iarrtar í. Cabhraíonn an 
tSeirbhís le scoileanna, freisin, a riachtanais féin a aithint agus solátharaíonn siad 
tacaíocht leanúnach. 
 
Bíonn an tSeirbhis Tacaíochta don Oideachas Speisialta ag comhoibriú leis na coláistí 
oideachais, le rannóga oideachais sna hollscoileanna agus le gníomhaireachtaí eile 
chun an toradh is fearr is féidir a bhaint as forbairt ghairme agus tacaíocht ar fud 
speictream uile an oideachais speisialta. Déanann an tSeirbhís iarracht freisin leas a 
bhaint as oiread deiseanna comhoibrithe Thuaidh-Theas agus is féidir, chun a  
n-aidhmeanna a chur chun cinn. 
 
Tá eolas breise ar fáil ar shuíomh gréasáin na Seirbhíse (www.sess.ie). 
 
3.15.5 An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta 
Is í an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta an eagraíocht reachtúil atá 
freagrach as comhairle a chur ar an Aire Oideachais agus Eolaíochta faoi chúrsaí 
curaclaim agus meastóireachta sa naí-oideachas, i mbunscoileanna agus in iar-
bhunscoileanna. Chun a dualgas mar chomhairleoir i dtaobh riachtanais curaclaim 
agus siollabais mac léinn a bhfuil míchumas orthu nó riachtanais speisialta oideachais 
acu faoi réir an Achta Oideachais (1998) a chomhlíonadh, tá réimse ábhar forbartha 
ag an gComhairle. Dréacht-Threoirlínte do Mhúinteoirí atá i mbun Daltaí a bhfuil 
Míchumais Ghinearalta Foghlama orthu (2002). Léiríonn na dréacht-threoirlínte 
conas is féidir Curaclam na Bunscoile (1999) agus curaclam na sraithe sóisearaí iar-
bhunscoile a dhifreálú chun freastal a dhéanamh ar riachtanais fhoghlama daltaí a 
bhfuil míchumais ghinearálta fhoghlama orthu, cibé acu géar nó dian, meánach nó 
éadrom iad na míchumais. Tháinig na dréacht-threoirlínte as comhoibriú leis na 
páirtnéirí san oideachas, tuismitheoirí, múinteoirí, boird bhainistíochta, coláistí 
oideachais, síceolaithe agus an Roinn Oideachais agus Eolaíochta ina measc. 
 
Tar éis dóibh na dréacht-threoirlínte a sheoladh sa bhliain 2002, thosaigh An 
Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta ar phróiseas plé a thug treoir 
dóibh maidir le hathdhréachtadh na dtreoirlínte. Athscríobhadh na dréacht-threoirlínte 
go léir agus ullmhaíodh ábhar breise d’ocht n-achar eile ábhair bunsraithe. Tá sé i 
gceist ag an gComhairle Treoirlínte do Mhúinteoirí atá i mbun Daltaí a bhfuil 
Míchumais Ghinearalta Foghlama orthu a fhoilsiú agus a scaipeadh sa bhliain 2006. 
 
3.15.6 An Bord Náisiúnta Leasa Oideachais 
Bunaíodh An Bord Náisiúnta um Leas Oideachais faoi réir an Achta Oideachais 
(Leas), (2000) agus tá ról lárnach aige i bhfeidhmiú an achta. Is é príomhchúram an 
Bhoird ná a dheimhniú go mbíonn gach leanbh ag freastal ar scoil aitheanta, nó go 
bhfaigheann sé/sí íosmhéid áirithe oideachais. Tá freagracht ar an mBord freisin ó 
thaobh taighde agus tá ról comhairleach aige i gceapadh agus i bhfeidhmiú polasaithe 
agus aidhmeanna Rialtais maidir le hoideachas a chur ar leanaí. Tá liosta de chúraimí 
an Bhoird Náisiúnta um Leas Oideachais leagtha amach i rannóg 10 den Acht (Leasa) 
Oideachais, (2000). Seo iad: 

a. tuiscint ar na buntáistí is féidir a bhaint as an oideachas, go háirithe chomh 
fada is a bhaineann le leas coirp, intleachta, mothúchánach, sóisialta, 
cultúrtha agus mórálta leanaí, é sin a chur chun cinn sa sochaí agus go 
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háirithe i dteaghlaigh, chomh maith le tuiscint ar na buntáistí sóisialta agus 
eacnamaíochta a thagann as an oideachas, 

b. timpeallacht a chur chun cinn agus a chothú i scoileanna aitheanta, a 
spreagfaidh leanaí chun freastal ar an scoil agus páirt iomlán a ghlacadh i 
saol na scoile, 

c. taighde a dhéanamh agus a choimisiúnú ar na cúiseanna is bun le 
neamhláithreachas daltaí agus ar straitéisí agus cláracha atá dírithe ar é a 
chosc, 

d. torthaí an taighde a rinneadh nó a coimisiúnaíodh mar atá luaite i (c) thuas a 
scaipeadh ar scoileanna aitheanta, agus comhairle a chur ar na scoileanna 
sin faoi ábhair a bhaineann le neamhláithreachas a chosc agus le dea-
iompar ginearálta daltaí, 

e. cabhrú le scoileanna aitheanta, chomh fada agus is féidir é, a n-oibleagáidí 
faoi réir an Achta seo a chomhlíonadh, 

f. comhairle agus cúnamh a sholáthar do dhaltaí agus do thuismitheoirí daltaí 
ar léir go bhfuil fadhbanna acu ó thaobh freastal ar an scoil agus fadhbanna 
iompair nuair atá siad ar scoil, 

g. tacú le straitéisí agus cláracha a bhfuil sé d’aidhm leo neamhláithreachas a 
chosc i scoileanna aitheanta, monatóireacht a dhéanamh ar na straitéisí agus 
na cláracha sin agus meastóireacht a dhéanamh ar a n-éifeacht, 

h. comhoibriú le daoine ar dóigh leis an mBord gur daoine oiriúnacha iad, 
agus comhordú a dhéanamh idir gníomhaíochtaí an Bhoird agus 
gníomhaíochtaí na ndaoine sin le neamhláithreachas a chosc i scoileanna 
aitheanta, 

i. athbhreithnithe a dhéanamh ar an oiliúint agus an treoir a fhaigheann 
múinteoirí maidir le cúrsaí neamhláithreachais agus iompair mac léinn, 
agus comhairle a chur ar an Aire i dtaobh na nithe seo, 

j. comhairle a chur ar an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta 
faoi ghnéithe de churaclam na scoile ar dóigh leis an gComhairle go 
bhféadfadh tionchar a bheith acu ar fhreastal mac léinn ar an scoil, nó ar a 
rannpháirtíocht sa scoil, 

k. comhairle a chur ar an Aire faoi chúrsaí ar bith a mbaineann an tAcht seo 
leo. 

 
Cuid de chúram an Bhoird Náisiúnta um Leas Oideachais é eolas a bhailiú ó 
scoileanna faoi fhreastal na mac léinn ar an scoil. Fostaítear oifigigh áitiúla leasa 
oideachais ar fud na tíre agus bíonn siad sin ag comhoibriú go dlúth le tuismitheoirí, 
le bainistíocht scoileanna, le múinteoirí agus le gníomhaireachtaí oiriúnacha chun 
freastal rialta ar an scoil a chur chun cinn agus chun neamhláithreachas agus luath-
fhágáil na scoile a chosc. 
 
3.15.7 Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
Gníomhaireacht reachtúil is ea Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a bhfuil sé de 
chúram uirthi seirbhísí leasa sláinte agus seirbhísí pearsanta sóisialta a sholáthar. Faoi 
réir an Achta Oideachais do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu 
(2004) leagtar de chúram ar na boird  sláinte (Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
anois) seirbhísí a sholáthar, seirbhísí meastóireachta san áireamh, do leanaí suas go 
haois a hocht mbliana déag. Leagann Alt 5 amach go gcaithfear meastóireacht a 
dhéanamh le cúnamh daoine a bhfuil saineolas agus cáilíochtaí acu ar dóigh leis an 
mbord sláinte agus leis an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta go bhfuil 
siad oiriúnach. D’fhéadfadh duine acu seo a leanas nó níos mó a bheith i gceist: 
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síceolaí, cleachtóir leighis, príomhoide na scoile a bhfuil an mac léinn ag freastal 
uirthi nó múinteoir eile a ainmníonn an príomhoide, oibrí sóisialta a bhfuil cáilíochtaí 
oiriúnacha aici/aige, nó teiripí atá cáilithe chun seirbhísí tacaíochta a sholáthar chun 
freastal ar riachtanais speisialta oideachais an dalta. Leagann An tAcht Míchumais 
(2005) creatlach amach ar chóir d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus don 
Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta comhoibriú laistigh de le scoileanna, 
le tuismitheoirí, agus leis na mic léinn féin i soláthar meastóireachtaí agus seirbhísí 
eile dá leithéid. 
 
Go dtí go mbunaítear struchtúir agus nósanna imeachta a bhaineann le soláthar 
seirbhísí ón bhFeidhmeannacht Seirbhíse Sláinte faoi réir an Achta do Dhaoine a 
bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu (2004) agus faoi réir an Achta 
Mhíchumais (2005), agus go bhfuil na struchtúir agus na nósanna imeachta sin i 
bhfeidhm, moltar do phríomhoidí leanúint leis na socruithe atá in úsáid faoi láthair. 
Má tá eolas ag teastáil faoi mheastóireacht a dhéanamh ar mhac léinn, nó faoi iarratas 
a dhéanamh ar sheirbhísí, féadfaidh príomhoidí comhairle a iarraidh ar an eagraí do 
riachtanais speisialta oideachais atá ainmnithe don scoil, nó ar an síceolaí ainmnithe 
ón tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais. 
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Caibidil 4 
 
Pleanáil do mhic léinn aonair a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu  
 
Príomhthéamaí 
 
1. Bealach éifeachtach é próiseas an phlean aonair oideachais chun oideachas 

oiriúnach a sholáthar do mhac léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais aige/aici. 

 
2. Is é is aidhm do phlean aonair oideachais ná soláthar seirbhísí a threorú, 

múinteoireacht agus foghlaim éifeachtach a mhisniú, agus rochtain ar 
churaclam iomlán a chur chun cinn. 

 
3. Nuair a bheidh na rannóga iomchuí den Acht Oideachais do Dhaoine a 

bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu (2004) i bhfeidhm, beidh 
iallach reachtúil ar scoileanna agus ar phríomhoidí scoileanna ó thaobh 
pleananna oideachais do mhic léinn aonair a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu. 

 
4. Soláthraíonn na Treoirlínte faoin bPróiseas Pleanála Aonair Oideachais, a 

d’fhoilsigh an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta, deis do 
scoileanna eolas a chur ar an bpróiseas IEP (Pleanáil Aonair Oideachais) 
sula dtagann an t-éileamh reachtúil ar phleananna aonair oideachais i 
bhfeidhm. 

 
5. Chun idirghabháil oiriúnach a sholáthar a chabhróidh le mac léinn a bhfuil 

riachtanais speisialta oideachais aici/aige na spriocanna atá leagtha amach 
ina p(h)lean aonair oideachais a bhaint amach, tá gá le tacaíocht 
chomhoibritheach na múinteoirí go léir atá ag obair leis an mac léinn. 

 
6. Comhoibriú i measc múinteoirí laistigh den scoil agus comhoibriú na scoile 

le tuismitheoirí agus le gníomhaireachtaí agus le daoine gairmiúla 
oiriúnacha lasmuigh den scoil, is gné bhunúsach é sin den phróiseas pleanála 
aonair. 

 
7. Moltar do scoileanna déanamh de réir treoirlínte agus nósanna imeachta 

maidir le forbairt, feidhmiú agus athbhreithniú ar phleananna aonair 
oideachais a sholáthraíonn An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas 
Speisialta, An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais, An Chomhairle 
Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, nó gníomhaireachtaí eile de chuid 
na Roinne Oideachais agus Eolaíochta. 
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4.1 Réamhrá 
Próiseas éifeachtach is ea an plean aonair oideachais trínar féidir freastal a dhéanamh 
ar na riachtanais speisialta oideachais atá ag mac léinn agus trínar féidir oideachas 
oiriúnach a sholáthar di/dó. Is é atá i gceist sa phróiseas ná eolas iomchuí a bhailiú 
chun riachtanais agus buanna foghlama an mhic léinn a aithint agus spriocanna 
foghlama a leagan amach di/dó. Déantar idirghabhálacha oiriúnacha a fheidhmiú ina 
dhiaidh seo i rith tréimhse teagaisc. Ag deireadh na tréimhse teagaisc seo, déantar 
athbhreithniú ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ag an mac léinn. Gné bhunúsadh 
den phróiseas pleanála aonair is ea comhoibriú i measc múinteoirí laistigh den scoil 
agus comhoibriú na scoile le tuismitheoirí, agus le gníomhaireachtaí agus lucht 
gairme lasmuigh den scoil. 
 
4.2 Pleanáil aonair 
Tá difríochtaí idir na mic léinn aonair i ngrúpa ar bith agus a riachtanais féin ag gach 
duine acu. Chun freastal a dhéanamh ar na difríochtaí agus na riachtanais seo, 
soláthraíonn scoileanna réimse cláracha agus roghanna ábhar chomh maith le raon 
seirbhísí éagsúla tacaíochta. Bíonn comhriachtanais áirithe ag mac léinn a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais aici/aige agus ag a p(h)iarghrúpa. Éiríonn siad seo as 
comhthréithe atá inti/ann féin agus ina p(h)iarghrúpa. Déantar freastal ar na 
riachtanais seo laistigh den ghnátheagar agus den mhúinteoireacht a sholáthraítear sa 
scoil. 
 
Comh maith leis na gnáthriachtanais seo, bíonn riachtanais eisceachtúla ag mic léinn a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a éiríonn as tréithe a fhágann éagsúil mar 
ghrúpa lena bpiaraí iad agus a fhreagraíonn do chritéir na ‘riachtanas speisialta 
oideachais’2. Tá raon leathan difríochtaí i gceist leis an téarma ‘riachtanais speisialta 
oideachais’, ach tá comhthréithe áirithe sna mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu a chuireann teorainn lena n-ábaltacht ar bheith páirteach san oideachas 
agus leas a bhaint as. Tá géarghá le pleanáil scoile-uile chun suíomh cuimsitheach a 
sholáthar laistigh den scoil ina bhféadfar freastal a dhéanamh ar riachtanais speisialta 
oideachais na mac léinn seo agus a rochtain ar an gcuraclaim a chur chun cinn. 
 
Thairis sin, chomh maith leis na comhriachtanais atá ag mic léinn na riachtanas 
speisialta oideachais agus ag a bpiarghrúpa ar fad, agus comhriachtanais eisceachtúla 
áirithe atá acu féin agus ag mic léinn eile a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, 
tá a c(h)uid riachtanas sainiúil féin ag gach mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais aici/aige. Is gá pleanáil aonair a dhéanamh do na mic léinn seo chun 
freastal a dhéanamh ar na riachtanais shainiúla aonair seo, chun a rochtain ar an 
gcuraclam a dheimhniú agus chun deis a thabhairt do gach mac léinn a 
(h)acmhainneacht a chomhlíonadh. 
 
4.3 Buntáistí na pleanála aonair 
Gné riachtanach den pholasaí scoile-uile i leith an chuimsithe is ea pleanáil aonair. Is 
é is aidhm don phleanáil aonair ná múinteoireacht agus foghlaim éifeachtach a chur i 
gcrích agus, dá réir sin, feabhas a chur ar ghnóthachtáil na mac léinn a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu. Soláthraíonn próiseas na pleanála aonair 

                                                 
2 San Acht Oideachais do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu (2004), is é a chiallaíonn an téarma 
‘riachtanais speisialta oideachais’, agus é a thagairt do dhuine, nó teorannú ar chumas an duine páirt a ghlacadh san oideachas 
agus leas a bhaint as, mar gheall ar mhíchumas buan coirp, mothúchán, sláinte intinne nó míchumas foghlama, nó cruth ar bith 
eile a bhfuil de thoradh air go ndéanann an duine a c(h)uid foghlama ar bhealach neamhchosúil leis an mbealach a ndéanann 
duine nach bhfuil an cruth sin air í. 
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creatlach do mhúineadh curaclaim dhifreálaithe. Is féidir leis an bpróiseas pleanála 
aonair 

• comhordú a dhéanamh ar iarrachtaí na mball foirne agus daoine eile a mbeidh 
éagsúlacht eolais agus scileanna acu agus éagsúlacht taithí ar an mac léinn 

• comhthuiscint a chur chun cinn ar bhuanna, ar ábhair suime agus ar riachtanais 
an mhic léinn 

• aithint tosaíochtaí a éascú i gcúrsaí cláracha agus pleanála in achair éagsúla 
curaclaim agus i suímh bhaile agus scoile agus aidhm na hoibre a shoiléiriú do 
gach duine 

• plé, léirmhíniú agus comparáid a spreagadh i dtaobh an eolais mheastóireachta 
uile a fhaightear ó fhoinsí éagsúla, mar shampla, an tuairisc siceolaíochta, 
measúnuithe a dhéanann múinteoirí, trialacha inranga, agus eolas ó dhaoine 
gairmiúla eile chomh maith le plé ar mholtaí a dhéantar i dtaobh tacaíochta 

• cabhrú le tuismitheoirí páirt a ghlacadh sa phróiseas agus a brannpháirtíocht is 
a ndíograis a spreagadh 

• rannpháirtíocht na mac léinn sa phróiseas a chur chun cinn chun a dheimhniú 
go mbeidh an plean réalaíoch agus na spriocanna insroichte 

• na mic léinn a spreagadh agus a stiúrú agus tuiscint a thabhairt dóibh ar an 
méid atá á iarraidh orthu 

• soiléiriú a dhéanamh ar a bhfuil á iarraidh ar fhoireann na scoile agus ar 
dhaoine gairmiúla oiriúnacha lasmuigh den scoil 

• leanúnachas sa chlár oibre a chinntiú nuair a aistríonn mac léinn go suíomh 
eile lasmuigh den scoil 

• iad siúd atá páirteach a spreagadh chun tacaíocht a thabhairt dá chéile i 
bhfeidhmiú an phlean oideachais. 

 
4.4 An plean aonair oideachais do mhac léinn a bhfuil riachtanais speisialta 

oideachais aige/aici 
De réir an Achta Oideachais do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais 
Acu (2004) tá gá reachtúil le pleananna oideachais a chruthú do dhaltaí aonair a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu. Nuair a bheidh na rannóga iomchuí den acht i 
bhfeidhm, leagfar sainfhreagrachtaí ar scoileanna agus ar phríomhoidí scoileanna 
maidir le pleananna oideachais do na mic léinn seo. Chun críche an phlean oideachais 
do mhac léinn aonair atá i gceist san acht, caithfidh múinteoirí, mic léinn, 
tuismitheoirí agus daoine gairmiúla oiriúnacha lasmuigh den scoil dul i gcomhairle 
agus comhoibriú lena chéile. I scoil phríomhshrutha, leagfaidh an plean oideachais do 
mhac léinn aonair amach freisin conas a sholáthrófar oideachas cuimsitheach don 
dalta chomh fada in aon chor agus is féidir é. Dá bhrí sin, cé go mbeidh an 
phríomhbhéim sa phlean ar riachtanais speisialta oideachais an mhic léinn, beidh 
tagairt ann freisin do rannpháirtíocht an mhic léinn i ngnáthchláracha oideachais sa 
scoil. 
 
Chun treoir a thabhairt sna cúrsaí seo, d’fhoilsigh an Chomhairle Náisiúnta um 
Oideachas Speisialta Treoirlínte do Phróiseas na Pleanála Aonair Oideachais (2006). 
Agus iad ag tagairt don phlean oideachais do mhac léinn aonair a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais aige/aici, usáideann Treoirlínte na Comhairle an téarma a 
nglactar leis go hidirnáisiúnta “plean aonair oideachais”. Úsáidtear an téarma sin, 
agus an giorrú “IEP” (Individual Education Plan, plean aonair oideachais) air, sa 
doiciméad seo freisin. 
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Aithnítear sé chéim i dTreoirlínte na Comhairle ó thaobh plean aonair oideachais a 
chur le chéile, é a fheidhmiú agus athbhreithniú a dhéanamh air, mar a leagtar amach, 
san Acht Oideachais do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu 
(2004). Seo iad na céimeanna sin: 
Céim 1 Bailiú eolais 
Céim 2 Ráiteas ar leibhéal gníomhaithe, – láidreachtaí, riachtanais agus a 

dtionchar ar an bhfoghlaim san áireamh 
Ceim 3 Tosaíochtaí a aithint ó thaobh riachtanas foghlama agus clár ama i leith 

spriocanna a shroichint 
Céim 4 Spriocanna a leagan amach do gach príomhriachtanas foghlama 
Ceim 5 Na straitéisí agus na hacmhainní is gá, a aithint 
Ceim 6 Dáta a leagan amach ar a ndéanfar athbhreithniú ar an bplean. 
 
Soláthraíonn Treoirlínte na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta deis do 
scoileanna dul i dtaithí ar an bpróiseas pleanála aonair sula mbíonn éileamh reachtúil 
ar IEPanna. Beidh an t-éileamh reachtúil i gceist nuair a chuirtear na rannóga iomchuí 
den Acht Oideachais do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu 
(2004) i bhfeidhm. Moltar go bhféachfadh scoileanna ar Threoirlínte na Comhairle 
mar acmhainn riachtanach agus go gcuirfí an chomhairle a sholáthraítear i bhfeidhm 
ar phleanáil ag leibhéal na scoile-uile agus ag leibhéal an mhic léinn aonair. Ba chóir 
go gcuirfeadh scoileanna san áireamh ina gcuid pleanála freisin aon treoir bhreise i 
dtaobh IEPanna a sholáthróidh an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta, an 
tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais, An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim 
agus Measúnachta nó rannóga nó gníomhaireachtaí eile de chuid na Roinne 
Oideachais agus Eolaíochta. 
 
Cuirtear i gcuimhne do scoileanna gur cuireadh an chomhairle a sholáthraítear sa 
doiciméad seo, Cuimsiú Daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu: 
Treoirlínte Iar-bhunscoile, le chéile sular tháinig na rannóga den Acht Oideachais do 
Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu (2004) a bhaineann le 
hIEPanna i bhfeidhm agus sular eisigh an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas 
Speisialta treoirlínte reachtúla do scoileanna faoi phróiseas na n-IEPanna. Ba chóir an 
doiciméad seo a léamh, agus, de réir mar a oireann, é a fheidhmiú in éineacht le 
Treoirlínte na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta. Nuair a eisítear 
treoirlínte reachtúla faoi IEPanna, beidh tosaíocht acu sin ar an doiciméad seo agus ar 
dhoiciméid chomhairleacha ar bith eile a eisíodh roimh ré. 
 
Faoi réir an Achta Oideachais do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais 
Acu (2004) tá sé de dhualgas ar phríomhoide na scoile a dheimhniú go n-ullmhaítear 
agus go bhfeidhmítear IEP do gach dalta a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
aige/aici. Tá sé de chúram ar an bpríomhoide freisin rannpháirtíocht tuismitheoirí na 
ndaltaí sin i bhforbairt an phlean a éascú agus a dheimhniú go dtugtar cóip den phlean 
do na tuismitheoirí agus don eagraí oiriúnach oideachais do riachtanais speisialta. 
Táthar ag súil go mbeidh an múinteoir acmhainne, an múinteoir tacaíochta foghlama, 
múinteoirí príomhshrutha, daltaí, tuismitheoirí agus daoine gairmiúla oiriúnacha taobh 
amuigh den scoil ag obair as lámha a chéile in ullmhú IEP. 
 
Is é is aidhm do chlár aonair oideachais ná soláthar seirbhísí a threorú, múinteoireacht 
agus foghlaim éifeachtach a mhisniú agus rochtain ar churaclam iomlán a chur chun 
cinn. Faoi réir Alt 9 den Acht Oideachais do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta 
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Oideachais Acu (2004), ní mór iad seo a leanas a bheith i measc na nithe a shainítear i 
bplean oideachais do mhac léinn aonair 

• cineál agus leibhéal ábaltachta, scileanna agus tallann an dalta; 
• cineál agus leibhéal riachtanas speisialta oideachais an dalta agus tionchar na 

riachtanas sin ar fhorbairt oideachais an dalta; 
• leibhéal gníomhúcháin oideachais an dalta faoi láthair; 
• riachtanais speisialta oideachais an dalta; 
• na seirbhísí speisialta oideachais agus na seirbhísí gaolmhara tacaíochta nach 

mór a sholáthar chun cabhrú leis an dalta leas a bhaint as an oideachas agus 
bheith páirteach i saol na scoile; 

• na seirbhísí speisialta oideachais agus na seirbhísí gaolmhara nach mór a 
sholáthar, má oireann sin, chun cabhrú leis an dalta aistriú go réidh ón 
réamhscolaíocht go dtí an t-oideachas bunscoile; 

• na seirbhísí speisialta oideachais agus na seirbhísí gaolmhara nach mór a 
sholáthar, má oireann sin, chun cabhrú leis an dalta aistriú go réidh ón 
oideachas bunscoile go dtí an t-oideachas meánscoile; 

• na spriocanna atá le baint amach ag an dalta thar thréimhse nach faide ná dhá 
mhí dhéag. 

 
Ciallaíonn an focal ‘dalta’ mar a úsáidtear san acht é, duine nach bhfuil níos sine ná 
ocht mbliana déag. I gcomhthéacs an oideachais iar-bhunscoile, is féidir an téarma 
“mac léinn” a chur in áit an fhocail “dalta”. 
 
Soláthraíonn Treoirlínte na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta treoirlínte 
do na páirtithe éagsúla atá páirteach sa phróiseas IEP, scoileanna san áireamh. 
Déantar moltaí breise sa chuid eile den chaibidil seo maidir le gafacht scoileanna sa 
phróiseas IEP. Tá sé i gceist go bhféachfaí ar na moltaí seo mar bhreis ar an treoir a 
sholáthraítear i dTreoirlínte na Comhairle agus mar thaca léi. 
 
4.4.1 An plean aonair oideachais, céim 1: Bailiú eolais 
Is féidir eolas cuí a bhailiú ó réimse leathan foinsí ar an bhfoghlaim agus an dul chun 
cinn atá déanta ag mac léinn: trí mheastóireacht fhoirmiúil, trí bhreathnadóireacht sa 
scoil agus ó thuairiscí daoine gairmiúla áirithe lasmuigh den scoil – síceolaithe, 
teiripithe urlabhra agus teanga, nó teiripithe saothair, mar shampla. Is féidir eolas 
úsáideach a fháil freisin i dtuairiscí ó shuímh oideachais ina raibh an dalta cheana, trí 
agallaimh leis an dalta agus ó thuismitheoirí. Tá tábhacht le rannpháirtíocht 
gníomhach na ndaltaí agus a dtuismitheoirí sa phróiseas bailithe eolais ó thaobh 
cruinneas an eolais a bhailítear. Tá tábhacht ar leith ag baint le heolas a chabhraíonn 
le haithint chineál agus leibhéal chumas, scileanna agus tallanna na mac léinn, cineál 
agus leibhéal a riachtanas speisialta oideachais, agus tionchar na riachtanas sin ar a 
bhforbairt oideachais. 
 
4.4.2 An plean aonair oideachais, céim 2: Ráiteas a chur le chéile ar leibhéal 

feidhmithe – láidreachtaí, riachtanais agus tionchar ar fhoghlaim san 
áireamh 

Chun ráiteas ar leibhéal feidhmithe a chur le chéile, ba chóir anailís chúramach a 
dhéanamh ar na tuairiscí ó dhaoine gairmiúla lasmuigh den scoil, ar thorthaí 
meastóireachta inscoile, agus ar gach eolas iomchuí atá ar fáil. Ba chóir an t-eolas seo 
go léir a bhailiú agus anailís a dhéanamh air chun ráiteas a ullmhú ar leibhéal 



 101 

feidhmithe oideachais an dalta faoi láthair agus aontú ar thosaíochtaí i measc a 
riachtanas foghlama. 
 
Chun an t-eolas iomchuí ar mhac léinn a chur i láthair i bhfoirm insroichte, moltar go 
líonfaí próifíl aonair mic léinn. Ráiteas is ea é seo ar ghnóthachtáil oideachais agus ar 
cháilíochtaí mic léinn ag pointe áirithe ama agus cur síos ar a riachtanais speisialta 
oideachais agus ar a bhuanna foghlama. D’fhéadfaí eolas mar seo a leanas a sholáthar 
i bpróifíl aonair mic léinn: eolas a bhaineann le stair oideachais an mhic léinn, a 
c(h)umas ginearálta, a t(h)allanna, a raon suime, a c(h)uid caitheamh aimsire, a 
leibhéal feidhmithe in achair áirithe den churaclam, a riachtanais speisialta oideachais, 
a láidreachtaí foghlama, a stíl fhoghlama, agus ábhair ar bith eile a bhaineann leis an 
bhfoghlaim a dhéanann an dalta. 
 
Is féidir próifíl aonair mic léinn a chur le chéile do mhac léinn atá aitheanta cheana 
mar dhuine a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige/aici nó do mhac léinn a 
gceaptar go bhfuil baol ann go bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige/aici. Ábhar 
luachmhar is ea próifil aonair ar mhac léinn a gceaptar go bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais aige/aici le húsáid sa phlé le tuismitheoirí agus le daoine eile agus is féidir 
í a úsáid mar bhonn le cinneadh a dhéanamh maidir le cur an mhic léinn ar aghaidh 
chuig duine gairmiúil oiriúnach chun go ndéanfaí meastóireacht air/uirthi. 
 
Tá teimpléad samplach, a bhféadfaí é a úsáid chun próifíl aonair mic léinn a chur le 
chéile, ar fáil in Aguisín C den doiciméad seo. Moltar do mhúinteoirí an teimpléad 
seo a úsáid nó é a oiriúnú le húsáid ina scoileanna féin. Seans gur gá coda den 
teimpléad a leathnú chun go mbeidh dóthain spáis ann chun an t-eolas iomchuí go léir 
a thaifeadadh. 
 
4.4.3 An plean aonair oideachais, céim 3: Tosaíochtaí i measc riachtanas 

foghlama a aithint agus teorainneacha ama chun spriocanna a shroichint 
Próifíl aonair mic léinn a chur le chéile, is mór an chabhair é sin don phróiseas 
aitheanta tosaíochtaí i measc a c(h)uid riachtanas oideachais agus teorainneacha ama a 
leagan amach chun spriocanna a shroichint. Nuair atá Cuid 1 de phróifíl aonair mic 
léinn críochnaithe, tá fáil ar an eolas bunaidh is gá chun tosaíochtaí i measc riachtanas 
foghlama an mhic léinn a aithint chomh maith lena láidreachtaí/a stíl fhoghlama. Is 
féidir Cuid 2 de phróifíl aonair an mhic léinn a úsáid chun tosaíochtaí i measc 
riachtanas foghlama an dalta a thaifeadadh agus chun achoimre a dhéanamh ar a 
láidreachtaí foghlama agus a raon suime. Soláthraíonn an t-eolas seo an bonn a leagfar 
spriocanna foghlama an dalta amach dá réir, spriocanna atá le baint amach laistigh de 
thréimhse nach faide ná bliain. 
 
4.4.4 An plean aonair oideachais, céim 4: Spriocanna a leagan amach do gach 

príomhriachtanas foghlama 
Nuair atá tosaíochtaí aitheanta i measc riachtanas foghlama mic léinn, a b(h)uanna 
agus a stíl fhoghlama agus a raon suime, ba chóir go n-aontófaí ar na spriocanna atá le 
baint amach laistigh de thréimhse nach faide ná bliain. De réir aoise agus céim 
fhorbartha oideachais an mhic léinn, d’fhéadfadh gur ghá plean aistrithe go suíomh 
iarscoile a chur san IEP a ullmhaítear dó/di. Is féidir ullmhú don aistriú a dhéanamh i 
gcomhar leis na tuismitheoirí agus leis an institiúid oideachais, leis an ionad oiliúna 
nó leis an ionad fostaíochta a bhfuil an mac léinn le haistriú chuici/chuige. (Déantar 
plé breise ar aistriú ó iar-bhunscoil i rannóg 2.4.5.) 
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4.4.5  An plean aonair oideachais, céim 5: na straitéisí agus na hacmhainní is gá, 
a aithint 

Ba chóir go mbeadh cur síos san IEP ar an oideachas speisialta agus na seirbhísí 
gaolmhara tacaíochta is gá a sholáthar. Ba cheart na straitéisí foghlama a úsáidfidh an 
mac léinn chun díriú ar a c(h)uid spriocanna a shainiú freisin. Agus na straitéisí 
oiriúnacha foghlama á roghnú, ba chóir láidreachtaí foghlama agus raon suime an 
mhic léinn a chur san áireamh chomh maith leis na tosaíochtaí i measc a c(h)uid 
riachtanas. 
 
Ní mór don mhúinteoir acmhainne, na múinteoirí príomhshrutha agus múinteoirí a 
bhfuil sainfhreagracht orthu as achair mar thacaíocht fhoghlama, treorú agus 
comhairliú mac léinn, tréadchúram agus curaclam, ní mór dóibh go léir dul i gcomhar 
lena chéile chun na straitéisí agus na hacmhainní is gá a aithint. An múinteoir atá 
freagrach as comhordú an IEP, ba ghá di/dó caidreamh agus comhoibriú a dhéanamh 
le daoine eile laistigh agus lasmuigh den scoil, chun soláthar na straitéisí agus na n-
acmhainní atá sainithe a éascú. (Pléitear nascanna na scoile le Feidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte chun seirbhísí tacaíochta a rochtain i rannóg 3.15.8.) 
 
4.4.6  An plean aonair oideachais, céim 6: Dáta a leagan amach d’athbhreithniú 

ar an IEP 
Ba chóir athbhreithniú foirmiúil a dhéanamh ar an IEP uair sa bhliain ar a laghad. Ba 
cheart don athbhreithniú foirmiúil a fháil amach an bhfuil na spriocanna atá leagtha 
amach sa phlean sroichte ag an mac léinn, ar soláthraíodh na seirbhísí a sainíodh san 
IEP, agus ansin an plean a leasú mar is gá. Ba chóir go mbeidís seo páirteach san 
athbhreithniú: múinteoirí agus tuismitheoirí an mhic léinn agus daoine gairmiúla 
lasmuigh den scoil atá ag soláthar seirbhísí tacaíochta don mhac léinn. Chomh maith 
le meastóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta ag an mac léinn agus ar 
éifeacht na n-idirghabhálacha, soláthraíonn an próiseas athbhreithnithe ar an IEP, 
thairis sin, bunlíne d’athdhréachtadh na spriocanna foghlama don mhac léinn, 
spriocanna a ndíreofar orthu i rith an chéad tréimhse eile teagaisc. Ba cheart don 
phríomhoide torthaí an athbhreithnithe a chur ar fáil do thuismitheoirí an mhic léinn 
agus d’eagraí cuí an oideachais speisialta. 
 
Chomh maith leis an athbhreithniú foirmiúil cinnbhliana, ba cheart athbhreithniú a 
dhéanamh ó am go ham i rith na bliana ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ag gach 
mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige/aici i dtreo na spriocanna atá 
leagtha amach san IEP a ullmhaíodh dó/di. De réir torthaí na n-athbhreithnithe sin a 
dhéantar ó am go chéile, tig le múinteoirí príomhshrutha agus leis an múinteoir  
acmhainne leasuithe oiriúnacha a dhéanamh ar chlár foghlama an mhic léinn. Níorbh 
fhiú d’fhoireann na scoile leanúint orthu ag iarraidh straitéis a fheidhmiú nach bhfuil 
ag éirí léi, díreach toisc go sainítear an straitéis sin sa phlean. Doiciméad oibre is ea 
an IEP agus is ceadmhach é a athrú de réir mar is gá, fad a choimeádtar gach duine a 
bhfuil baint aige leis, ar an eolas. Ba cheart torthaí athbhreithnithe a dhéantar ó am go 
chéile a thuairisciú do thuismitheoirí, agus, de réir mar a oireann, do na daoine 
gairmiúla lasmuigh den scoil atá ag soláthar seirbhísí tacaíochta don dalta. Baineann 
na moltaí a dhéantar i rannóg 2.6 thuas agus i rannóg 5.3.8 thíos go speisialta leis na 
hathbhreithnithe a dhéantar ó am go chéile agus le hathbhreithnithe cinnbhliana. 
 
4.5 Coinneáil taifead 
Fad atá IEP á fheidhmiú, is gá do mhúinteoirí acmhainne agus do mhúinteoirí 
príomhshrutha taifid chruinne a choinneáil ar ghníomhaíochtaí foghlama agus ar dhul 
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chun cinn an mhic léinn aonair. Seachas an dul chun cinn atá déanta i dtreo na 
spriocanna atá leagtha amach san IEP, ba cheart go luafaí sna taifid seo, freisin, dul 
chun cinn sonrach ar bith atá déanta, nó fadhbanna ar bith atá ag an mac léinn le 
gnéithe eile den fhoghaim nó le hachar éigin den churaclam. Acmhainn bhunúsach is 
ea na taifid seo don athbhreitniú ar an IEP ag deireadh na tréimhse teagaisc agus mar 
bhunlíne d’athdhréachtadh na spriocanna foghlama a gcaithfear díriú orthu i rith an 
chéad tréimhse eile teagaisc. Foinse thábhachtach eolais iad na taifid seo chun 
tuairiscí ar dhul chun cinn a sholáthar do thuismitheoirí agus do dhaoine eile atá 
páirteach in oideachas an mhic léinn. 
 
Dea-chleachtas é go n-aontódh an múinteoir acmhainne agus na múinteoirí iomchuí 
príomhshrutha ar leagan amach na dtaifead a choimeádfar. Níor chóir go mbeadh an-
chuid páipéarachais ag baint le taifid ar dhul chun cinn. Ba cheart scóir ghnóthachtála 
agus na dátaí ar sroicheadh na spriocanna atá san IEP a choinneáil, chomh maith le 
cnuasaigh den obair a chríochnaigh an mac léinn. Ba chóir go mbeadh cruinneas, 
dearfacht agus íogaireacht ag baint leis na taifid a choimeádtar. B’fhiú na mic léinn a 
spreagadh chun monatóireacht a dhéanamh ar a ndul chun cinn féin. 
 
Is féidir achoimre a dhéanamh ar phríomhghnéithe na dtaifead ar dhul chun cinn agus 
an méid sin a choinneáil sa scoil i dtreo gur féidir an dul chun cinn a dhéanann mic 
léinn aonair a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a rianadh trína dtréimhse 
iomlán freastail ar an scoil. 
 
4.6 Feidhmiú an phlean aonair oideachais 
Nuair atá IEP scríofa agus na páirtithe aontaithe air, ba cheart an tacaíocht agus na 
hacmhainní a shainítear ann a sholáthar don mhac léinn. Ba cheart tús a chur le 
próiseas inscoile chun a dheimhniú go bhfuil teacht ag an mac léinn ar gach áis ar 
aithníodh go bhfuil gá léi chun go rachadh an mac léinn chun cinn go sásúil i dtreo na 
spriocanna atá leagtha amach dó/di, go mbeadh sé/sí páirteach sa churaclam ginearálta 
agus ag dul ar aghaidh go sásúil dá réir, agus go mbeadh sé/sí páirteach i 
ngníomhaíochtaí eile scoile. Gné thábhachtach den phróiseas seo is ea go mbeadh 
eolas agus tuiscint ag gach múinteoir atá ag obair leis an mac léinn ar spriocanna 
foghlama an dalta, ar a riachtanais agus a stíl fhoghlama ionas go bhféadfar cabhrú 
leis an mac léinn páirt iomlán a ghlacadh i ngníomhaíochtaí ranga. 
 
Mar a luadh cheana, braitheann idirghabháil éifeachtach ar mhaithe le mic léinn a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu air seo, go rachadh na baill imchuí den 
fhoireann i gcomhar lena chéile agus go mbeadh na baill sin – múinteoirí 
príomhshrutha, an múinteoir acmhainne, an múinteoir tacaíochta foghlama, an 
ceannaire bliana, an treoirchomhairleoir agus daoine eile – ag comhoibriú lena chéile. 
Cé go mbeidh baill éagsúla den fhoireann páirteach i múineadh an mhic léinn, is 
maith an leagan amach é go mbeadh múinteoir ainmnithe amháin i mbun comhordú 
agus monatóireacht a dhéanamh ar an tacaíocht a fhaigheann an mac léinn. Déanfaidh 
an múinteoir ainmnithe seo monatóireacht ar an bplean agus coimeádfaidh sí/sé súil 
go ginearalta ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ag an mac léinn. Nuair atá duine 
ainmnithe i mbun na hoibre, cabhróidh sin lena dheimhniú go bhfuil an plean á 
fheidhmiú go hoiriúnach. 
 
Tá múinteoirí príomhshrutha freagrach as na mic léinn go léir ina gcuid ranganna, iad 
sin a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu san áireamh. I gcás mic léinn a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais aici/aige, féadfaidh múinteoir príomhshrutha páirt a 
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ghlacadh i bpleanáil agus i bhfeidhmiú agus in athbhreithniú ar na spriocanna 
foghlama san IEP. Chun tacaíocht éifeachtach a thabhairt sa seomra ranga do mhac 
léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige/aici, moltar do mhúinteoirí 
príomhshrutha pleanáil chúramach a dhéanamh don mhúinteoireacht agus don 
fhoghlaim in achar an ábhair atá á chur i láthair. Cuid den phróiseas seo is ea na 
hacmhainní is gá don mhúinteoireacht agus don fhoghlaim a shainiú agus 
teorainneacha ama a leagan amach do shroicheadh na spriocanna foghlama agus do 
chomhlíonadh na n-aidhmeanna atá leagtha amach in achar an ábhair. Ba cheart do 
mhúinteoirí príomhshrutha difreálú a dhéanamh ina gcuid múinteoireachta agus 
gníomhaíochtaí aonair fhoghlama a eagrú do na mic léinn seo de réir mar a oireann, 
chun cabhrú leo na spriocanna a shainítear ina gcuid IEPanna a bhaint amach. 
D’fhéadfadh go mbeadh gá le cur chuige comhordaithe traschuraclaim chun 
spriocanna a bhaint amach; ba chóir, mar sin, go dtuigfeadh múinteoir príomhshrutha 
an pháirt atá le glacadh ag múinteoirí eile, ag tuismitheoirí agus ag lucht gairme 
áirithe lasmuigh den scoil san obair. Thairis sin uile, ba chóir do mhúinteoir 
príomhshrutha páirt a ghlacadh sna nósanna imeachta athbhreithnithe a úsáidtear chun 
monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ag mac léinn i rith 
tréimhse feidhmithe an IEP. 
 
Sa tslí chéanna, ba chóir don mhúinteoir acmhainne pleananna múinteoireachta a 
leagan amach atá dírithe ar na spriocanna in IEPanna na mac léinn agus a dhéanann 
comhlánú ar an obair atá idir lámha acu i ranganna príomhshrutha. 
 
Moltar na treoirlínte ginearálta seo don phleanáil atá le déanamh ag múinteoirí 
príomhshrutha, ag múinteoirí acmhainne agus, de réir mar a oireann, ag saineolaithe 
eile múinteoireachta: 

• Ba chóir pleanáil don mhúinteoireacht a nascadh leis na spriocanna atá leagtha 
amach in IEPanna mac léinn. 

• Nuair atá pleananna múinteoireachta á leagan amach, ba chóir an suíomh (mar 
shampla seomra ranga, saotharlann, nó seomra acmhainní) agus an leagan 
amach (mar shampla obair aonair, grúpa beag, nó grúpa ranga) ina ndéanfar an 
mhúinteoireacht agus an fhoghlaim, a chur san áireamh. 

• Ba chóir aidhmeanna gearrthéarmacha múinteoireachta agus foghlama a chur 
in iúl i gcaint shoiléir sothuigthe. 

• Ba chóir pleananna gearrthéarmacha múinteoireachta a bhunú ar na 
haidhmeanna sin, agus go léireófaí iontu an t-ábhar atá le múineadh, na 
modhanna múinte a úsáidfear agus na hacmhainní is gá. 

• Ba cheart taifead aonair a choinneáil ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ag 
gach mac léinn i dtreo na spriocanna atá leagtha amach di/dó san IEP. 

• Ba chóir na haidhmeanna gearrthéarmacha foghlama agus na straitéisí 
múinteoireachta a choinneáil faoi athbhreithniú, go háirithe chomh fada is a 
bhaineann le gafacht an mhic léinn i ngníomhaíochtaí foghlama agus a d(h)ul 
chun cinn i dtreo na spriocanna atá san IEP. 

 
Soláthraítear i gCaibidil 5 eolas ar mhúinteoireacht agus ar fhoghlaim, a chabhróidh le 
múinteoirí a gcur chuige agus a straitéisí múinteoireachta a dhifreálú, nó teagasc 
aonair a sholáthar, do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Tá 
treoir bhreise do mhúinteoirí príomhshrutha agus do mhúinteoirí acmhainne, maidir le 
hidirghabhálacha oiriúnacha a dhéanamh do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu, tá sin ar fáil i rannóga 2.5, 3.5, 3.6 agus 3.7. Féach, freisin, na 
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treoirlínte ón gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, Treoirlínte do 
Mhúinteoirí Mac Léinn a bhfuil Míchumais Ghinearálta Foghlama Acu (CNCM, 
2006), chun breis eolais a fháil ar dhifreálú sa mhúinteoireacht agus san fhoghlaim. 
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Caibidil 5 
 
Múinteoireacht agus foghlaim sa scoil chuimsitheach 
 
Príomhthéamaí 
 
1. Ba chóir deiseanna a sholáthar do mhic léinn a bhfuil riachtanais 

speisialta oideachais acu, de réir a n-ábaltachtaí agus a riachtanas 
speisialta oideachais, páirt shásúil a ghlacadh i raon iomlán na 
ngníomhaíochtaí sa seomra ranga. 

 
2. Bíonn rath ar an bhfoghlaim a dhéanann mic léinn a bhfuil riachtanais 

speisialta oideachais acu nuair atá siad i dtimpeallacht mhúinteoireachta 
agus foghlama a bhfuil struchtúr agus eagar uirthi. 

 
3. Is é is dóichí gurb iad na straitéisi is rathúla a mbeidh toradh sásúil 

foghlama orthu ná iad siúd a bhfuil aidhmeanna soiléire múinteoireachta 
agus foghlama leo, straitéisí a mbeidh na mic léinn gafa iontu agus a 
spreagfaidh iad chun díriú ar spriocanna áirithe foghlama a bhaint 
amach. 

 
4. Cuirtear foghlaim rathúil chun cinn i gcás mac léinn a bhfuil riachtanais 

speisialta oideachais acu nuair a thugtar tascanna foghlama le déanamh 
ag leibhéal oiriúnach, nuair a bhíonn dóthain ama ar fáil chun an tasc a 
dhéanamh, nuair is féidir le mic léinn a gcuid oibre a chur i láthair ar 
shlite éagsúla, agus nuair a sholáthraítear deiseanna chun eolas agus 
scileanna nua a úsáid agus ginearálú a dhéanamh orthu i suímh éagsúla. 

 
5. Má dhíríonn múinteoirí a n-aire ar na gnéithe sóisialta agus ar ghnéithe 

mothúchánacha na foghlama, ní hé amháin go rachaidh sin chun tairbhe 
d’fhorbairt phearsanta mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu, ach cuirfidh sé lena ndeiseanna ar fhoghlaim chognaíoch a 
dhéanamh. 

 
6. Soláthraíonn Treoirlínte na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus 

Measúnachta miontreoir do mhúinteoirí maidir le difreálú an churaclaim 
sna hachair éagsúla ábhar. 

 
7. Chun an leas is fearr is féidir a bhaint as a ndeiseanna foghlama, ba chóir 

go mbeadh teacht ag mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu ar oideachas ar feadh iomlán an lae scoile agus ar feadh na bliana 
scoile go hiomlán. 
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5.1 Réamhrá 
A mhéid a éiríonn le scoil oideachas cuimsitheach a sholáthar do mhic léinn a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu, braitheann sin cuid mhaith ar na socruithe eagair 
scoile-uile atá i bhfeidhm agus ar éifeacht na straitéisí éagsúla múinteoireachta agus 
foghlama a úsáideann múinteoirí ina gcuid ranganna. Bíonn struchtúr agus eagar ar 
thimpeallacht oiriúnach ranga do na mic léinn seo, chomh maith le leagan amach cuí 
ar an troscán, áiseanna oiriúnacha foghlama, taispeántais a bhaineann leis an 
gcuraclam, agus rochtain réidh ar obair na mac léinn. 
 
D’fhéadfadh go mbeadh réimse tréithe pearsanta, iompair, ábhar suime agus mianach 
foghlama chomh hilghnéitheach céanna i measc mac léinn a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu agus tá i measc grúpa ar bith eile mac léinn. Ní mór a gcuid 
teagaisc a phleanáil, a stiúrú agus a mheas go straitéiseach agus go leanúnach. Ba 
chóir deiseanna a sholáthar do na mic léinn seo páirt shásúil a ghlacadh i 
ngníomhaíochtaí sa seomra ranga agus sa scoil go ginearálta. Chun mic léinn a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu a spreagadh agus chun a ngafacht san fhoghlaim 
a dheimhniú, ní mór na gníomhaíochtaí foghlama a eagrú agus a chur i láthair ar shlí a 
chabhróidh leis na mic léinn páirt éifeachtach a ghlacadh iontu. Mura bhfuil na 
tascanna foghlama oiriúnach dóibh, seans go gcuirfear an obair ó rath agus go 
scaoilfear gafacht na mac léinn sa phróiseas foghlama. 
 
Chun tairbhe iomlán a bhaint as a ndeiseanna foghlama, ba cheart go mbeadh teacht 
ag mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ar oideachas ar feadh 
iomlán an lae scoile, is é sin, 28 n-uaire a’ chloig teagaisc in aghaidh na seachtaine 
scoile agus 6 huaire a’ chloig teagaisc i gceist in aghaidh an lae de ghnáth, agus ar 
feadh na scoilbhliana go hiomlán, is é sin, 167 lá in aghaidh na scoilbhliana (Féach 
Ciorclán M29/95.) Ba chóir do bhainistíocht na scoile a dheimhniú go bhfuil 
struchtúir oiriúnacha sa scoil a spreagfaidh agus a éascóidh freastal mac léinn a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu. Ba cheart don bhainistíocht iniúchadh a 
dhéanamh ar na cúiseanna nó na toscaí (mar shampla ainimh nó galar) is bun leis nach 
féidir le mac léinn freastal ar an scoil ar feadh an lae scoile go hiomlán nó ar feadh na 
scoilbhliana go hiomlán, i dtreo gur féidir tacaíocht agus oiriúnuithe a sholáthar a 
chabhróidh leis an mac léinn an uasmhéid freastail, páirteachais agus foghlama a 
dhéanamh. 
 
Tá sé de chúram ar mhúinteoirí oideachas den scoth a sholáthar do chohórt iomlán na 
mac léinn, agus mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu san áireamh; 
aithnítear gur gá do mhúinteoirí, chuige seo, deiseanna leanúnacha forbartha 
proifisiúnta a rochtain, a oirfidh don chéim atá sroichte acu ina ngairm 
mhúinteoireachta, agus a chabhróidh leo freastal a dhéanamh ar riachtanais a gcuid 
mac léinn. 
 
5.2 Atmaisféar an tseomra ranga 
Mic léinn a raibh dianfhadhbanna foghlama acu ar feadh roinnt blianta, d’fhéadfadh 
go mbeadh leibhéal íseal inspreagtha agus muíníne ag baint leo mar fhoghlaimeoirí 
agus go mbeidis sáraithe agus díomách. Cuirtear na mothúcháin sin in iúl, uaireanta i 
mbabhtaí feirge agus in iompar dushlánach. Is fearr a éireoidh le mic léinn san 
fhoghlaim nuair atá na tascanna foghlama laistigh dá reimse cumais agus nuair a 
bhraitheann siad go bhfuil meas ag daoine ar a n-iarrachtaí agus ar thorthaí na  
n-iarrachtaí sin. Cuirtear le féinmheas agus le hinspreagadh mac léinn nuair a thugtar 
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a ndúshlán dul chun cinn a dhéanamh agus go dtacaítear lena n-iarrachtaí ar sin a 
dhéanamh agus nuair a chuirtear chun suntais é nuair a éiríonn leo. 
 
Is féidir atmaisféar dearfach foghlama agus sóisialta a chruthú sa seomra ranga do na 
daltaí go léir 

• nuair atá straitéis shoiléir ag an múinteoir i leith bainistíochta sa seomra ranga 
• nuair a leagann an múinteoir síos caighdeáin arda iompair agus nuair a 

spreagann sé/sí a c(h)uid mac léinn chun déanamh de réir na gcaighdeán sin 
• nuair a chuirtear rialacha na scoile, agus an réasúnaíocht a bhaineann leo, i 

gcuimhne do na daltaí ó am go ham 
• nuair a aontaítear ar rialacha bunúsacha an tseomra ranga agus nuair a 

dhéantar dá réir 
• nuair a bhraitheann na mic léinn go bhfuil siad slán, sábháilte 
• nuair a léirítear go bhfuil meas ar gach mac léinn agus nuair a thugtar 

comhdheiseanna dóibh bheith páirteach i bpróiseas na foghlama 
• nuair a leagtar freagracht ar mhic léinn go pointe oiriúnach agus nuair a 

chaitheann siad a bheith freagrach as a n-iompar 
• nuair a bhíonn rath go rialta ar obair na mac léinn agus nuair a mholtar iad as a 

n-iarrachtaí. 
 
5.2.1 Tacaíocht don fhoghlaim 
Chomh maith leis na pointí a luadh thuas, is gnách gurb amhlaidh is fearr a dhéanann 
mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a gcuid foghlama nuair a 
thugtar deiseanna dóibh 

• ábhair choincréideacha, struchtúrtha praiticiúla foghlama a úsáid, iad seo a 
leanas ina measc 
° uirlisí tacaíochta íseal-teicneolaíochta agus ard-teicneolaíochta mar phinn 

aibhsithe, lorgairí línte, gloine formhéadaithe, frámaí scríbhneoireachta, 
áireamháin, innill deachtaithe, ríomhairí glúine, bogearraí folmha 

° tacaíocht fhoghlama chlosamhairc a bhaineann le sain-ábhar, mar shampla, 
fístéipeanna, dioscaí digiteacha ilúsáide, dlúthdhioscaí, bogearraí feidhme 
ríomhaireachta 

° tacaíocht amhairc, mar shampla taispeántais ar bhallaí, cairteacha, 
léarscáileanna, grafanna 

° ábhair choincréideacha iomchuí, mar shampla lámhdhéantúsáin, cruthanna 
geoiméadracha 

• ábhair a úsáid atá ag leibhéal oiriúnach léitheoireachta nó bogearraí 
léitheoireachta a úsáid chun téacsanna a rochtain nó closleaganacha de 
théacsanna 

• teacht a bheith acu ar théacs soiléir, seachas tranglam téacsa, ar bhileoga 
saothair, ar chláracha agus ar thaispeántais ar bhallaí 

• stór nua focal a fhoghlaim chomh maith leis an tsainfhoclaíocht agus an 
téarmaíocht a bhaineann le hábhair éagsúla 

• dóthain ama a bheith acu don fhoghlaim agus chun obair a leagtar amach 
dóibh a chríochnú 

• tascanna a chríochnú go rathúil; seans gur gá, chuige seo, simpliú nó giorrú a 
dhéanamh ar an tasc a leagtar amach don rang uile 

• a gcuid oibre a chur i láthair ar bhealaí éagsúla, mar shampla freagra ó bhéal a 
thabhairt seachas freagra scríofa 
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• scileanna pearsanta agus sóisialta a fhoghlaim, a chleachtadh agus iad a úsáid i 
rólghlacadh i suímh éagsúla 

• na scileanna cumarsáide éisteachta, labhartha, léitheoireachta agus 
scríbhneoireachta a fhorbairt 

• scileanna nuafhoghlamtha a ghinearálú agus a úsáid i suímh nua agus in achair 
eile den churaclam. 

 
5.3 Múinteoireacht don chuimsiú 
Sa rannóg seo, luaitear roinnt straitéisí agus cur chuige a n-éiríonn leo i múineadh 
mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, agus i gcur a gcuid foghlama 
chun cinn. Is féidir na straitéisí seo a úsáid go héifeachtach freisin le mic léinn nach 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Is féidir na straitéisí seo a fheidhmiú 
laistigh den ghnáthchreatlach curaclaim. 
 
Cuirtear le múineadh éifeachtach cuimsitheach mac léinn a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu 

• nuair a úsáidtear raon leathan straitéisí agus cur chuige múinteoireachta 
• nuair a leagtar amach na haidhmeanna foghlama i dtús an cheachta, nuair a 

dhéantar tagairt dóibh i rith an cheachta, agus nuair a dhéantar athbhreithniú 
leis na mic léinn i ndeireadh an cheachta ar a bhfuil foghlamtha 

• nuair a úsáidtear straitéisí múnlaitheacha measúnaithe chun an dul chun cinn 
atá á dhéanamh ag na mic léinn ina gcuid foghlama a mheas; agus nuair a 
úsáidtear na torthaí chun an cur chuige múinteoireachta a threorú 

• nuair a dhéantar ábhar an cheachta a mheaitseáil le riachtanais na mac léinn 
agus lena leibhéil chumais 

• nuair a úsáidtear bealaí foghlama amhairc, closbhealaí, bealaí tadhlacha agus 
bealaí cianéistéiseacha 

• nuair a úsáidtear ábhair mhúinteoireachta agus fhoghlama, agus ábhair 
choincréideacha san áireamh, atá oiriúnach d’aois chróineolaíoch, do raon 
suime agus d’infheidhmeacht na mac léinn 

• nuair nach gcailltear aidhm bhunaidh ceachta má thréigtear plean an cheachta 
sin toisc go n-éiríonn deis eile fhoghlama gan choinne 

• nuair a dháiltear tréimhse oiriúnach ama chun eolas agus scileanna nua a 
chleachtadh, a dhaingniú agus a úsáid i suímh phraiticiúla 

• nuair a aithnítear agus go moltar a bhfuil d’eolas agus de scileanna nua 
foghlamtha ag mic léinn 

• nuair a bhaintear leas as gach deis ar fud an churaclaim a chuirfidh ar chumas 
na mac léinn seo a scileanna teanga agus cumarsáide (éisteacht, labhairt, 
léamh agus scríobh) a fhorbairt 

• nuair a bhaintear leas as gach deis ar fud an churaclaim a chuirfidh ar chumas 
na mac léinn seo a scileanna pearsanta agus a scileanna idirghníomhúcháin 
sóisialta a fhorbairt 

• nuair a spreagtar na mic léinn seo chun iniúchadh a dhéanamh ar naisc le 
hachair eile den churaclam 

• nuair a dheartar obair bhaile a dhaingneoidh nó a leathnóidh an fhoghlaim, a 
chuirfidh dlús le foghlaim neamhspleách, a dhéanfaidh monatóireacht ar dhul 
chun cinn mac léinn aonair agus ar dhul chun cinn an ranga, agus a dhéanfaidh 
measúnú ar éifeacht na múinteoireachta agus na foghlama. 
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Soláthraíonn an foilseachán Guidelines for Teachers of Students with General 
Learning Disabilities ón gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta 
treoirlínte cuimsitheacha i dtaobh difreálú curaclaim in achair na n-ábhar éagsúil. Tá 
eiseamláirí iontu de phleanáil ceachtanna agus a gcur i láthair. Tá fáil ar ábhair 
chabhracha treorach freisin ar laithreán gréasáin ghníomhaireachtaí mar INTO, STOS, 
TFPS, STDL agus Scoilnet. Luaitear láithreáin chabhracha gréasáin in Aguisín E. 
Cuirtear sraith straitéisí a oirfidh don seomra ranga cuimsitheach i láthair sa chuid eile 
den chaibidil seo. 
 
5.3.1 Comhartheagasc 
Bíonn comhartheagasc i gceist nuair a sholáthraíonn beirt mhúinteoirí nó níos mó 
teagasc do ghrúpa mac léinn a bhfuil riachtanais éagsúla fhoghlama acu. Na téarmaí 
éagsúla – “múinteoireacht chomhoibritheach”, “comh-mhúinteoireacht” agus 
“buíonteagasc” ina measc – atá sa litríocht chun cur síos a dhéanamh ar na socruithe 
agus na straitéisí atá i gceist, cuirtear le chéile anseo iad faoin teideal 
“comhartheagasc”. 
 
Tá gá ag múinteoirí le tacaíocht agus le comhoibriú ginearálta ó mhúinteoirí 
príomhshrutha agus le saintacaíocht agus comhoibriú ó lucht an oideachais speisialta 
sa scoil, chomh maith le lucht áirithe gairme lasmuigh den scoil. Is iomaí scoil ina 
mbíonn beirt mhúinteoirí nó níos mó ag pleanáil agus ag obair as lámha a chéile chun 
ceachtanna a sholáthar do ghrúpa mac léinn a bhfuil riachtanais éagsúla foghlama acu. 
Bua nach beag a bhaineann le cur chuige comhartheagaisc ná gur féidir tacaíocht 
bhreise mhúinteoireachta a sholáthar do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu gan iad a thógáil as na grúpaí príomhshrutha ranga. Faigheann an 
múinteoir príomhshrutha tacaíocht ó chomhghleacaí chun an curaclam a sholáthar do 
raon mac léinn, agus iad siúd a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ina measc. 
Cuireann an straitéis seo comhoibriú i measc múinteoirí chun cinn, chomh maith le 
cuimsiú mac léinn a bhfuil fadhbanna foghlama acu. 
 
Tá siad seo a leanas i measc bunphrionsabal an chomhartheagaisc: 

• Tá soláthar teagaisc do ghrúpa ilghnéitheach mac léinn, a bhfuil agus nach 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, i gceist san idirghabháil. 

• Bíonn múinteoirí príomhshrutha, múinteoirí tacaíochta foghlama agus 
múinteoirí acmhainne ag obair as lámha a chéile i mbun an ranga. 

• Déantar idirghabhálacha múinteoireachta sa seomra ranga céanna agus i rith 
na tréimhse céanna ranga. 

• Déanann na múinteoirí comhphleanáil (mar shampla grúpáil na mac léinn agus 
roghnú modhanna múinte, cruthanna an churaclaim, straitéisí foghlama, 
scileanna staidéir, agus modhanna meastóireachta). 

• Baineann idir mhúinteoirí agus mhic léinn leas as a gcomhpháirteachas i 
bpróiseas na múinteoireachta agus na foghlama. 

 
Chun go mbeadh rath ar an gcomhartheagasc níor mhór 

• go mbeadh an scoil go léir tiomanta don chuimsiú 
• go mbeadh tacaíocht ar fáil ó lucht bainistíochta, ó lucht riaracháin agus ó 

chomhghleacaithe, go háirithe ó chomhghleacaithe múinteoireachta 
• go mbeadh muinín ag na múinteoirí as a chéile agus meas acu ar a chéile 
• go mbeadh na múinteoirí sásta comhoibriú lena chéile ar bhealach 

comhoiriúnach so-athraithe 
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• go mbeadh páirtíocht chothrom idir mhúinteoirí i dtreo go n-úsáidfear a 
scileanna ar bhealach a dhéanfaidh comhlánú ar a chéile 

• go mbeadh comhthuiscint ag múinteoirí ar obair bhuíne agus ar shásamh na 
gnóthachtála 

• go mbeadh straitéis in úsáid chun riachtanais na mac léinn a aithint agus aontú 
orthu 

• go mbeadh plean comhoibritheach múinteoireachta i bhfeidhm a leag an bheirt 
mhúinteoirí amach 

• go mbeadh soiléiriú déanta ar rólanna, ar fhreagrachtaí, ar rialacha, ar nósanna 
imeachta agus ar ualaigh oibre 

• go mbeadh dóthain ama ar fáil don ullmhúchán agus don phleanáil 
• go mbeadh tuiscint ag na múinteoirí ar an ngá atá le rúndacht agus le discréid 
• go mbeadh athbhreithniú rialta á dhéanamh ar ghnéithe uile an phlean 

comhtheagaisc. 
 
D’fhéadfadh comhartheagasc dul chun tairbhe don scoil – mar seo, mar shampla 

• soláthraítear deiseanna éifeachtacha agus tacaíocht do chuimsiú na mac léinn 
uile i ranganna príomhshrutha 

• cuirtear comhoibriú i measc múinteoirí chun cinn 
• cuirtear samplaí den dea-chleachtas sa mhúinteoireacht agus san fhoghlaim 

chun cinn 
• bíonn tacaíocht bhreise ar fáil do ghrúpa iomlán ranga, ach bíonn éascú agus 

monatóireacht á ndéanamh ar dhul chun cinn mac léinn aonair ag an am 
céanna 

• bíonn cumarsáid dhearfach idir mhic léinn agus múinteoirí á cur chun cinn 
• soláthraítear samplaí d’iompar dearfach sna seomraí ranga 
• bíonn deiseanna ag múinteoirí difreálú a dhéanamh ar chláracha oibre agus 

tionscadail mhúinteoireachta is eagair a chur chun cinn laistigh den scoil. 
 
D’fhéadfadh comhartheagasc dul chun tairbhe do mhic léinn – mar seo, mar shampla 

• an fhoghlaim a dhéanann na mic léinn a bheith á fheabhsú toisc beirt daoine 
fásta a bheith sa seomra ranga 

• mic léinn “speisialta” a bheith á ngrúpáil chun cabhrú leo comhoibriú lena 
chéile ar thascanna oiriúnacha foghlama i dtreo gur fearr an dul chun cinn a 
dhéanfaidh siad 

• teacht na mac léinn a dhéanann a gcuid foghlama ar mhalairt slí – agus iad 
siúd a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ina measc – a dteacht siúd ar 
an gcuraclam a bheith á éascú, gan iad a náiriú agus iad a thógáil as a rang 
príomhshrutha chuige sin 

• taithí dhifreálaithe foghlama a bheith á soláthar do na mic léinn uile, iad siúd a 
bhfuil stíleanna agus cumais éagsúla foghlama acu san áireamh 

• éagsúlacht leathan scileanna agus bealaí oibre a bheith á gceadú laistigh de 
ghrúpa ranga. 

 
D’fhéadfadh comhartheagasc dul chun tairbhe do mhúinteoirí – mar seo, mar shampla 

• trí aonaracht na gairme a mhaolú 
• trí dheiseanna a sholáthar do chomhchinntí idir mhúinteoirí príomhshrutha 

agus múinteoirí acmhainne  
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• trí dheiseanna a sholáthar don mhúinteoir tacaíchta foghlama agus don 
mhúinteoir acmhainne bheith ag obair le mórchuid mac léinn agus ag tabhairt 
tacaíochta dóibh 

• trí phleanáil chomhoibritheach, rannpháirtíocht agus comharthacaíocht sa 
seomra ranga 

• tríd an sásamh a d’fhéadfadh múinteoirí a bhaint as a dtaithí ar an 
gcomhartheagasc 

• tríd an ualach oibre agus na háiseanna atá le soláthar a chomhroinnt 
• trí líon na bhfadhbanna iompair i measc mac léinn a laghdú agus iad a bheith 

níos inréitithe 
• trí dheiseanna a sholáthar do mhúinteoirí gnéithe den “dea-chleachtas” a phlé 

agus a chomhroinnt. 
 
5.3.2 Comharfhoghlaim 
Is é atá i gceist sa chomharfhoghlaim ná mic léinn a bheith páirteach, ina ngrúpaí 
beaga, i ngníomhaíochtaí foghlama a chuireann idirghníomhú dearfach chun cinn. 
Agus an sórt seo foghlama á dhéanamh acu, roinneann mic léinn a gcuid eolais le mic 
léinn eile trí struchtúir éagsúla. I measc príomhghnéithe na comharfhoghlama tá 
idirspleáchas dearfach, comhdheiseanna ratha, idirghníomhú duine-ar-dhuine, 
freagracht aonair, forbairt scileanna idirphearsanta trí bheith páirteach i 
gcomharghníomhaíochtaí struchtúrtha, ilchineálacht ghrúpaí agus scileanna tógála 
buíne (scileanna próiseála i ngrúpaí). 
 
D’fhéadfadh mic léinn bheith ag obair i ngrúpaí neamhfhoirmiúla sealadacha 
comhoibritheacha foghlama ar feadh tamaillín, ar feadh chuid de thréimhse ranga fiú 
amháin, chun tasc a chur i gcrích. Mar mhalairt air sin, d’fhéadfaí grúpaí 
comhoibritheacha foghlama níos foirmiúla a bhunú, ina mbeidh mic léinn ag 
comhoibriú lena chéile ar feadh roinnt seisiún chun tasc áirithe a chríochnú. Rogha 
eile fós is ea grúpaí comhoibritheacha bunaidh, ina mbíonn mic léinn ag obair i 
ngrúpaí fadtéarmacha ar feadh téarma scoile nó níos faide agus í de fhreagracht orthu 
tacaíocht, spreagadh agus cúnamh a thabhairt do gach ball den ghrúpa, chun dul chun 
cinn a dhéanamh. D’fhéadfaí ballraíocht sna grúpaí a bhunú ar thoscaí éagsúla, iad 
seo ina measc: roghnú randamach, cairdeas, comhábhair suime nó cosúlachtaí cumais. 
 
I measc na mbuntáistí a bhaineann le comharfhoghlaim tá: gnóthachtáil acadúil a chur 
chun cinn, feabhas ar chúrsaí iompair agus freastail, agus ar dhúil na mac léinn sa 
scoil. Thairis sin, cuireann comharfhoghlaim le hinspreagadh na mac léinn, misníonn 
sí próisis ghrúpaí, cothaíonn sí idirghníomhú sóisialta agus acadúil i measc mac léinn 
agus cúitíonn sé rannpháirtíocht rathúil i ngrúpaí mac léinn. Braitheann an rath a 
bhíonn ar obair mhic léinn ar bith i ngníomhaíochtaí comhoibritheacha foghlama ar an 
rath a bhíonn ar mhic léinn eile: dá bhrí sin, cothaíonn na teicnící seo atmaisféar 
cairdis, ceana agus comhroinnte i suíomh seomra ranga. Is minic gur gnéithe den 
chomharfhoghlaim iad straitéisí mar phiartheagasc, foghlaim ghníomhach agus 
foghlaim fhionnachtanach. 
 
(a) Piartheagasc 

Malairt leagain den chomharfhoghlaim is ea piaratheagasc. Próiseas is ea é ina 
gcabhraíonn mac léinn, faoi threoir mhúinteora, le mac léinn eile nó níos mó, scil 
nó coincheap a fhoghlaim. Straitéis éifeachtach é an piartheagasc, ar nós na 
comharfhoghlama, in achair na foghlama cognaí agus mothachtála den fhoghlaim 
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agus den fhorbairt a dhéanann mac léinn. Má chabhraíonn mic léinn lena chéile, 
go háirithe laistigh de chóras solúbtha grúpála mac léinn a ndearnadh pleanáil 
phointeáilte air, rachaidh an chomharfhoghlaim sin chun tairbhe dóibh. Tá sé 
léirithe i gcás scéimeanna piartheagaisc gurb iomaí buntáiste a bhaineann an dá 
pháirtí as, mar shampla scileanna acadúla a fhoghlaim, scileanna oiriúnacha 
sóisialta a fhorbairt, agus cur leis an gcaidreamh idir phiaraí. Thairis sin, níl 
cosúlacht ar bith ann go mbíonn na mic leinn is cumasaí thíos leis an 
gcomharfhoghlaim, trí dhúshláin nó deiseanna nua a chailleadh. Tá sé cruthaithe 
go n-oibríonn piaratheagasc i gcás gach mic léinn agus go háirithe iad siúd a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Is féidir an modh seo a úsáid fiú 
amháin nuair atá mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige/aici i ról 
an “teagascóra”. 

 
(b) Piartheagasc ar fud an ranga 

Bealach is ea an piartheagasc ar fud an ranga trína bhfaigheann gach uile mhac 
léinn cabhair duine-ar-dhuine agus dóthain ama don chleachtadh agus don 
fhoghlaim. Roinntear na mic léinn go léir sa rang ina ngrúpaí beirte don 
phiaratheagasc ar fud an ranga. 

 
 Téann piaratheagasc ar fud an ranga chun tairbhe do mhic léinn trín iad seo a 

sholáthar 
• tacaíocht agus cúram aonair 
• níos mó deiseanna chun a bhfuil á fhoghlaim acu a phlé agus chun a bhfuil á 

fhoghlaim acu a chleachtadh, chun léitheoireacht os ard a dhéanamh, agus 
chun scríbhneoireacht a dhéanamh 

• níos mó deiseanna ar cheisteanna a chur 
• ceartú dearfach a dhéantar láithreach 
• eiseamláir d’aithint agus de dhaingniú an iompair dhearfaigh agus forbairt 

scileanna sóisialta 
• cabhair sheasmhach agus misniú maidir le tascanna a chomhlíonadh. 

 
 Chun go mbeidh rath ar phiaratheagasc ar fud an ranga is gá 

• go dtabharfaí míniú agus léiriú ar phiaratheagasc (beirt mhúinteoirí ag 
glacadh páirteanna an teagascóra agus an fhoghlaimeora) 

• go dtabharfaí dóthain d’am an ranga do chleachtadh an phiaratheagaisc, an 
múinteoir ag breathnú agus ag tabhairt aiseolais 

• go mbeadh cleachtadh ag na mic léinn ar aistriú go tapa agus go ciúin óna 
ngnáthshuíocháin go leagan-amach na bpéirí teagaisc 

• go mbeadh tuiscint ag na mic léinn ar dhea-iompar teagascóra agus 
foghlaimeora (má chleachtaítear an t-iompar seo, seachnóidh sin an-chuid 
fadhbanna níos déanaí) 

• go mbeadh nós imeachta i bhfeidhm chun dearmaid a cheartú go dearfach 
• go mbeadh nós imeachta i bhfeidhm chun monatóireacht a dhéanamh ar dhul 

chun cinn 
• go ndéanfaí áiseanna agus tascanna a mheaitseáil le cumais na mac léinn 
• go mbeadh deis ag gach mac léinn páirt an teagascóra a ghlacadh, fiú i gcás 

ábhar a bhfuil fadhbanna acu leo (beidh a lán le foghlaim ag gach mac léinn 
as a c(h)omh-mhic léinn a theagasc agus méadóidh ar a m(h)uinín as a 
gcumas san achar sin). 
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(c) Straitéisí eile comharfhoghlama 
 I measc na straitéisí eile a luaitear sa litríocht, ar malairt leaganacha den 

chomharfhoghlaim iad, tá domhainfhoghlaim, foghlaim faoi threoir, foghlaim 
neamhspleách, foghlaim tasc-bhunaithe agus foghlaim lán brí. 

 
5.3.3 Foghlaim ghníomhach agus foghlaim fhionnachtanach 
San fhoghlaim ghníomhach bíonn na mic léinn páirteach go gníomhach i bpróiseas na 
foghlama. Is minic a chuirtear iompar mac léinn le linn na foghlama gníomhaí i 
bhfrithshuíomh le “fulangacht” mac léinn a bhfuil iarracht den léacht á thabhairt 
dóibh. Mic léinn a bhíonn páirteach go gníomhach in ábhar ceachta, is é is dóichí go 
mbeidh siad in ann an t-eolas a bhí i gceist sa cheacht a thabhairt chun cuimhne gan 
ró-dhua agus é a úsáid i suímh éagsúla. Is minic a bhíonn comharfhoghlaim i gceist 
san fhoghlaim ghníomhach: téann páirtithe nó baill de ghrúpa i gcomhar lena chéile 
chun fadhbanna a réiteach. Déanann sé seo deimhin de go bhfuil léirthuiscint ag na 
mic léinn ar na coincheapa atá á gcur i láthair. Gné eile den fhoghlaim ghníomhach is 
ea meaitseáil an teagaisc le raon suime an mhic léinn, lena c(h)umas tuisceana agus 
lena leibhéal forbartha. Agus foghlaim ghníomhach ar siúl, féadann mic léinn scríobh, 
machnamh, plé nó díospóireacht a dhéanamh, fadhbanna a réiteach, nó páirt a 
ghlacadh i ngníomhaíochtaí praiticiúla barántúla, ina n-aonar nó i dteannta a chéile. 
Fad agus nach ag féachaint agus ag éisteacht amháin atá na mic léinn, is féidir a rá gur 
foghlaim ghníomhach í. 
 
Is é atá i gceist le foghlaim fhionnachtanach ná mic léinn ag dul i dtuiscint ar 
choincheapa agus ar phrionsabail trína ngníomhaíocht agus a bhfionnachtain 
phearsanta féin. Samplaí den fhoghlaim fhionnachtanach is ea sonraí a bhailiú agus 
anailís a dhéanamh orthu i rith ceacht tíreolaíochta, gníomhaíocht san eolaíocht ina 
ndéanann mac léinn iniúchadh ar hipitéis, réiteach fadhbanna matamaitice, nó 
réamhinsint a dhéanamh ar chríoch scéil i rang teanga. 
 
5.3.4 Grúpáil ilchineálach 
Tá grúpáil ilchineálach agus cur chuige difreálaithe i leith an oideachais níos 
riachtanaí agus níos éifeachtaí faoi láthair mar gheall ar an éagsúlacht mac léinn sa 
seomra ranga. Na deiseanna a sholáthraítear chun foghlaim a dhéanamh i ngrúpaí, 
téann siad sin chun tairbhe do na mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu. Braitheann éifeacht na foghlama a dhéantar i ngrúpaí ar an leas a bhaintear as 
éagsúlacht na mbuanna agus na raonta suime, na taithí, an eolais agus na dtuairimí i 
measc na mac léinn agus as pearsantacht gach baill ar leith den ghrúpa. 
 
Ach foghlaim i ngrúpaí a úsáid go héifeachtach, d’fhéadfaí scileanna teanga agus 
cumarsáide na mac léinn a fhorbairt, chomh maith lena scileanna sóisialta agus 
idirphearsanta, i dtimpeallacht shábháilte ar féidir brath uirthi. Glacann an múinteoir 
ról an bhainisteora agus leagann sí/sé amach córas gníomhaíochtaí grúpa i dtreo go 
mbeidh páirt shásúil thairbheach ag gach uile mhac léinn sa tasc atá idir lámha. Ba 
chóir go mbeadh léirthuiscint ag gach ball den ghrúpa ar aidhm an taisc fhoghlama atá 
á dhéanamh agus ar a ról agus a fhreagrachtaí féin sa ghníomhaíocht ghrúpa. Má 
bhaintear úsáid go rialta as deiseanna foghlama i ngrúpaí, tiocfaidh na mic léinn 
isteach ar an bpróiseas agus is amhlaidh is mó an leas a bhainfidh siad as. 
 
B’fhiú na gnéithe seo a leanas den straitéis a chur san áireamh nuair atá 
gníomhaíochtaí grúpa á bpleanáil: 
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• pleanáil chúramach a dhéanamh don mhéid seo: tionscadal a roghnú a  
n-oirfeadh foghlaim i ngrúpaí dó; aidhmeanna foghlama a leagan amach agus 
na critéir don rath agus aontú ar na gníomhaíochtaí a rachaidh na mic léinn ina 
mbun 

• cinneadh ar na modhanna múinte – am i gciorcail a úsáid, chomh maith le 
comharfhoghlaim, obair bheirte agus piartheagasc – agus deimhin a dhéanamh 
de go dtuigeann na mic léinn na “rialacha” a bhaineann le gach gníomhaíocht 
agus go gcloíonn siad leis na rialacha sin 

• monatóireacht an mhúinteora ar ghníomhaíochtaí grúpa, agus go soláthraíonn 
sí/sé moltaí agus spreagadh mar is gá 

• plé agus idirghníomhú sóisialta a chur chun cinn go tréan le linn 
gníomhaíochta grúpa 

• iompar comhoibritheach a mhúineadh go díreach, mar shampla éisteacht, 
sealaíocht a dhéanamh, comhroinnt, cabhair agus moladh a thabhairt do bhaill 
eile den ghrúpa 

• grúpaí a leagan amach i dtreo go mbeidh páirt shásúil thairbheach ag gach ball 
den ghrúpa – cúigear go seachtar sa ghrúpa de ghnáth 

• baill a roghnú do ghrúpa de réir a gcomhoiriúnachta 
• cúram a dhéanamh de leagan amach an troscáin sa seomra ranga: ba chóir go 

mbeadh baill an ghrúpa gar go maith dá chéile, agus go mbeadh dóthain slí ag 
gach grúpa chun na tascanna atá le déanamh acu a chur i gcrích. 

 
5.3.5 Teagasc díreach 
Baineann mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, agus iad sin a bhfuil 
míchumais ghinearálta foghlama orthu san áireamh, baineann siad leas as 
múinteoireacht dhíreach shoiléir. Cuidíonn sé seo leo an leas is fearr is féidir a bhaint 
as a ndeiseanna foghlama. Tá éifeacht ar leith ag baint le teagasc díreach chun eolas 
agus scileanna bunaidh a mhúineadh ar fud an churaclaim. Agus í/é ag ullmhú chun 
ceacht a theagasc go díreach, déanann an múinteoir anailís roimh ré ar an tasc 
foghlama – an t-eolas agus na scileanna atá le foghlaim san áireamh. Cuirtear eilimintí 
éagsúla an taisc in ord ansin chun cuidiú leis an mac léinn máistreacht a fháil ar 
aidhmeanna an cheachta. Toisc go mbristear an próiseas foghlama ina chéimeanna 
ordaithe soláimhsithe, éascaítear tasc foghlama na mac léinn. 
 
D’fhéadfadh na céimeanna seo a leanas i ndiaidh a chéile a bheith i gceist i gceacht 
díreach teagaisc: 

• Roghnaítear sprioc oiriúnach foghlama don cheacht. 
• Déantar anailís ar an tasc foghlama agus aithnítear sraith scileanna nó giotaí 

eolais atá le foghlaim. 
• Léiríonn an múinteoir samplaí de fhreagraí, de scileanna nó d’iompar 

oiriúnach do na mic léinn. 
• Léiríonn na mic léinn go dtuigeann siad an pháirt atá le glacadh acu féin san 

obair. 
• Soláthraítear cleachtadh faoi threoir ar ghnéithe den tasc foghlama, agus tugtar 

aiseolas tacaíochta agus ceartúcháin lena linn sin. 
• Déanann na mic léinn cleachtadh neamhspleách ina dhiaidh sin agus 

úsáideann siad na scileanna i suímh éagsúla go dtí go bhfuil máistreacht acu 
orthu. 

 
5.3.6 Straitéisí foghlama 
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Chun cuimsiú mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a éascú, 
forbraíodh raon eiseamláirí múinteoireachta agus foghlama le blianta anuas, a bhfuil 
sé mar bhonn leo go n-úsáidfeadh mic léinn straitéisí éagsúla foghlama. Cuireann 
straitéisí foghlama ar chumas mac léinn a gcuid foghlama a dhéanamh agus 
fadhbanna a réiteach go neamhspleách. Chun go mbeidh mic léinn in ann straitéisí 
foghlama a úsáid go rathúil, tá sé tábhachtach go léireodh an múinteoir féin úsáid na 
straitéise agus go dtabharfaí deis don mhac léinn cleachtadh faoi threoir a dhéanamh 
ar úsáid na straitéise atá i gceist. 
 
Seans go mbeidh deacracht ag mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu 
le gnéithe meiteachognaíocha den fhoghlaim. Is é is meiteachognaíocht ann ná 
“machnamh ar mhachnamh”. Seo é an próiseas ina ndéanann mic léinn monatóireacht 
ar a bpróisis mhachnaimh féin, féachaint an bhfuil siad ag foghlaim go héifeachtach. 
Má tá fadhb ag mac léinn le gnéithe meiteachognaíocha den fhoghlaim, ciallaíonn sé 
sin go gcaithfear a léiriú dó/di conas foghlaim a dhéanamh, mar shampla trí naisc 
agus gaoil a aithint idir eilimintí éagsúla den tasc foghlama. Ó thaobh an mhúinteora 
de, ní mór, sa chur chuige seo, an bhéim a leagan ar phróiseas na foghlama agus ar an 
gcaoi a ndéantar an fhoghlaim. 
 
Cuid den chur chuige seo is ea an dearcadh gur chóir go mbeadh próiseas na foghlama 
de réir a chéile agus oiriúnach do roghanna foghlama an mhic léinn. Dá bhrí sin, ba 
chóir stíleanna foghlama na mac léinn a chur san áireamh nuair atáthar ag díriú ar an 
ngá le feasacht mheiteachognaíoch a fhorbairt. Is féidir cómhalairt a bheith i gceist 
idir an dá ghné seo, agus baineann siad, i dteannta a chéile, le bunphrionsabail an 
phróisis fhoghlama, seachas le comharthaí na faidhbe foghlama. Chun straitéisí 
oiriúnacha a roghnú chun déileáil leis an bhfadhb fhoghlama atá ag mac léinn, is 
riachtanas bunúsach é go mbeadh tuiscint ag an múinteoir ar na próisis chognaíocha 
agus na próisis mheiteachognaíocha atá i gceist i bpróiseas na foghlama. 
 
Ní mór do mhic léinn straitéisí a fhoghlaim ar féidir leo iad a úsáid san fhoghlaim. 
Féadfaidh múinteoirí straitéisí oiriúnacha foghlama a mhíniú agus a léiriú dá gcuid 
mac léinn. D’fhéadfaidís seo a leanas, mar shampla, bheith i measc na straitéisí 
meiteachognaíoch chun tuiscint ar an léitheoireacht a éascú: 

• sampla an mhúinteora: léiríonn an múinteoir úsáid straitéise léitheoireachta 
mar fhéincheistiú nó achoimriú, agus míníonn sí/sé conas an straitéis a úsáid, 
chomh maith le haidhm agus áisiúlacht na straitéise 

• machnamh os ard, ina míníonn mic léinn an phróiseáil atá ar siúl acu fad atá 
siad ag léamh téacsa 

• múinteoireacht chómhalartach, ina nglacann an múinteoir agus an mac/na mic 
léinn a seal (a) ag cur ceisteanna i rith na léitheoireachta, (b) ag déanamh 
achoimre ar an téacs ag pointí oiriúnacha, (c) ag soiléiriú a bhfuil léite, ag 
nótáil neamhfhreagrachtaí ar bith atá ann, agus (d) ag réamhinsint a bhfuil le 
teacht sa téacs, dar leo 

• mapáil shéimeantach, ina n-úsáideann an mac léinn léiriú grafach a rinne an 
múinteoir mar threoir chun eagar a chur ar an ábhar atá sa téacs agus chun an 
gaol atá idir smaointe éagsúla san ábhar a thaispeáint; foghlaimíonn na mic 
léinn níos déanaí conas mapáil a dhéanamh ar ábhar an téacsa ina n-intinn, fad 
atá siad ag léamh. 
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Samplaí iad seo a leanas de straitéisí eile foghlama is féidir a mhúineadh do mhic 
léinn 

• seicliostaí agus sceidil a sholáthar do mhic léinn, ar féidir leo iad a úsáid nuair 
tá gníomhaíochtaí foghlama idir lámha acu ar scoil nó sa bhaile 

• straitéisí eagair a mhúineadh go díreach, a chabhróidh le mic léinn gníomhú 
níos neamhspleáí ar scoil, mar shampla clár ama nó gnáthaimh agus rialacha 
scoile agus seomra ranga 

• a mhúineadh do mhic léinn conas an nós imeachta “EFT” a úsáid (Cén  
t-eolas – Eolas – atá agam air seo cheana féin? Cén t-eolas a theastaíonn uaim 
– Teastáil – a fháil? Céard a d’fhoghlaim – Foghlaim – mé?) 

• cabhrú le mic léinn néamónaic a chruthú agus a úsáid. 
 
5.3.7 Eagraithe grafacha 
Is fusa agus is sásúla is féidir topaicí éagsúla a fhoghlaim agus dul siar a dhéanamh 
orthu, ach eagraí grafach a dhéanamh fána gcoinne. Creatlaigh amhairc is ea eagraithe 
grafacha a d’fhéadfadh cabhrú le mac léinn comhcheangail a dhéanamh idir 
choincheapa. Áirítear teicnící mar léarscáileanna intinne TM, léaráidí gréasáin, léaráidí 
damháin alla, léarscáileanna coincheapa agus frámaí inchinne mar eagraithe grafacha. 
Is féidir leo sin cabhrú le mac léinn smaointe agus eolas a eagrú, a shamhlú, a 
achoimriú agus gan iad a dhearmad. Úsáidtear cineálacha áirithe eagraithe grafacha 
sula dtosaíonn mac léinn ar eolas nua a fhoghlaim: tugann siad chun cuimhne an  
t-eolas atá ag an mac léinn cheana ar a bhfuil le foghlaim. Is féidir cineálacha eile 
eagraithe a úsáid le linn na foghlama, mar leideanna faoi cad ba cheart a lorg i 
struchtúr na n-acmhainní nó an eolais. Úsáidtear eagraithe grafacha eile fós i rith 
gníomhaíochtaí athbhreithnithe agus athdhéanaimh; cuireann siad seo líon agus 
éagsúlacht na ngnéithe a gcaithfidh siad smaoineamh orthu, i gcuimhne do mhic léinn. 
 
Má úsáidtear eagraithe grafacha go héifeachtach, cabhróidh sin le mic léinn struchtúr 
agus eagar a chur ar a gcuid smaointe. Is é is aidhm dóibh ná slí níos fearr a thabhairt 
do mhic léinn chun a lán eolais a stóráil ar leathanach amháin. Is féidir focail, pictiúir, 
íocóin, siombailí, fuaimeanna nó dathanna a chomhcheangal ar shlite éagsúla. Is féidir 
eagraithe grafacha a dhéanamh de láimh nó trí chláracha speisialta ríomhaireachta a 
úsáid. 
 
Tig le heagraithe grafacha 

• léargas ginearálta a thabhairt ar raon mór eolais 
• achoimre ar an iomlán agus mionsonraí a thabhairt ag an am céanna 
• mórchuid sonraí a bhailiú agus a choinneáil 
• réiteach fadhbanna a spreagadh trí bhealaí nua cruthaitheacha oibre a léiriú 
• éifeachtacht a spreagadh 
• bheith taitneamhach le féachaint orthu, le léamh, le staidéar a dhéanamh orthu 

agus le tabhairt chun cuimhne 
• aird súl nó inchinne a tharraingt agus a choinneáil. 

 
Is féidir eagraithe grafacha a úsáid 

• ar mhaithe le babhta tobsmaointe 
• chun na bunsmaointe a aimsiú 
• freagra nó aiste a phleanáil mar obair bhaile, sa rang, nó i scrúdú 
• chun do shlí a dhéanamh trí fhadhbanna 
• chun nótaí a thógáil sa rang 
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• chun nótaí a thógáil ó théacsleabhar 
• chun athbhreithniú a dhéanamh roimh thrialacha agus scrúduithe. 

 
Sampla is ea é seo a leanas de léarscail choincheapa den Reifirméisean – topaic staire 
don Teastas Sóisearach. 
 
REFORMATION AN REIFIRMÉISEAN 
 
Religious Wars Cogaí Creidimh 
 
Results of the Reformation Torthaí an Reifirméisin 
New Protestant Churches Eaglaisí Nua Protastúnacha 
The Anglican Church An Eaglais Anglacánach 
The Calvinist Church An Eaglais Chailvíneach 
The Lutheran Church An Eaglais Liútarach 
 
Counter-Reformation in the Roman Church Frith-Reifirméisean san Eaglais 

Rómhánach 
Inquisition An Chúistiúnacht 
Jesuits Íosánaigh 
Council of Trent Comhairle Trent 
 
Causes of the Reformation Cúiseanna leis an 

Reifirméisean 
Abuses within Church Mí-úsáid san Eaglais 
Sale of Indulgence Díol Loghanna 
Corruption in Rome Truaillitheacht sa Róimh 
Ignorant Clergy Cléir Aineolach 
Nepotism Finíochas 
 
Renaissance An Athbheochan 
 
Nationalism Náisiúnachas 
 
Printing Clóbhualadh 
 
Spread of New Ideas Scaipeadh smaointe nua 
 
Fig. 1: Graphic organisers Eagraithe grafacha 
 
Sampla is ea an dara léaráid de léarscáil choinceapa de bhaill áirithe den cholainn 
daonna agus a bhfeidhmeanna – topaic eolaíochta don Teastas Sóisearach. 
 
The Human Body An Cholainn Daonna 
 
Heart An Croí 
Veins Féitheanna 
Arteries Artairí 
Capillaries Feadáin ribeacha 
Blood Fuil 
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Bones Na Cnámha 
Support Tacaíocht 
Movement Luail 
Protection Cosaint 
Shape Cruth 
 
Lungs Na Scámhóga 
Air Aer 
Oxygen Ocsaigin 
Carbon Dioxide Dé-ocsaíd Charbóin 
Windpipe Sceadamán 
Rings of soft bone Fáinní cnáimhe boige 
 
Kidneys Na Duáin 
Waste Fuíoll 
 
Eyes Na Súile 
Vision Radharc 
Light Solas 
Dark Dorchacht 
Lens Lionsa 
 
Teeth Fiacla 
32 Teeth 32 Fiacla 
Chewing Cogaint 
Biting Greim a bhaint 
Food Bia 
Gums Drandail 
Roots Fréamhacha 
 
Fig. 2: Graphic organisers Eagraithe grafacha 
 
 
5.3.8 Gafacht mac léinn in aithint spriocanna foghlama agus i bhféin-

mheastóireacht 
D’fhéadfadh gafacht mac léinn in aithint spriocanna foghlama agus i bhféin-
mheastóireacht foghlaim rathúil a chur chun cinn go sonrach chomh maith leis an 
gcumarsáid mic léinn-múinteora a fheabhsú. 
 
Inspreagtar mic léinn chun feabhais nuair tá siad páirteach i leagan amach spriocanna 
foghlama. De réir mar a shroicheann siad na spriocanna seo braitheann siad sásamh 
nach beag, mar tuigeann siad go bhfuil dul chun cinn déanta. Ba chóir do mhúinteoirí 
agus do mhic léinn torthaí na hoibre a athbhreithniú go rialta agus an fhianaise ar dhul 
chun cinn a thomhas i dteannta a chéile. Is féidir dul chun cinn, buanna agus 
riachtanais na mac léinn a nótáil i dtreo go bhféadfar déileáil le bacanna atá sa 
bhealach ar shroichint na spriocanna foghlama. 
 
Tig le múinteoirí an creatlach ceithre-chéim seo a leanas a úsáid chun mic léinn a 
mhealladh chun páirtíochta in aithint spriocanna foghlama agus i bhféin-
mheastóireacht: 



 120 

Céim 1:  Leagann an múinteoir agus an mac léinn amach i dteannta a chéile, 
aidhmeanna agus spriocanna soiléire oiriúnacha múinteoireachta 
agus foghlama. 

Céim 2:  Léirítear do mhic léinn conas meastóireacht agus monatóireacht a 
dhéanamh ar a ndul chun cinn féin. 

Céim 3:  Tosaíonn mic léinn ar mheastóireacht a dhéanamh ar a ndul chun 
cinn féin agus na torthaí a thaifeadadh; pléitear na critéir 
mheastóireachta leis an múinteoir chomh maith leis na modhanna 
chun torthaí a thaifeadadh. 

Céim 4:  Comhlánaíonn mic léinn a dtaifid féin ar dhul chun cinn agus pléann 
siad leis an múinteoir iad ó am go ham. 

 
Is féidir gafacht mac léinn in aithint spriocanna foghlama agus i bhféin-
mheastóireacht a spreagadh ach na straitéisí atá sa tionscadal Meastóireacht don 
Fhoghlaim ón gComhairle Naisiúnta Curaclaim agus Measúnachta a úsáid. Is é atá i 
gceist i Meastóireacht don Fhoghlaim ná go n-úsáidfeadh múinteoirí meastóireacht 
chun an fhoghlaim a dhéanann mic léinn a fheabhsú. Trí phríomhghné den 
Mheastóireacht don Fhoghlaim is ea comhroinnt aidhmeanna na foghlama, 
comhroinnt na gcritéar don rath, agus soláthar aiseolais don fhoghlaimeoir. 
 
Thuairiscigh múinteoirí a bhí páirteach i gCéim 1 den Mheastóireacht don Fhoghlaim 
(CNCM, 2004c) go raibh mic léinn níos gafa sa timthriall múinteoireachta agus 
foghlama, gur thacaíocht dhearfach í an Mheastóireacht don Fhoghlaim dá gcuid 
múinteoireachta, go raibh tionchar dearfach ag an tionscadal ar an gcumarsáid mic 
léinn–múinteora sa seomra ranga, agus gur spreagadh iad chun machnamh a 
dhéanamh ar a gcleachtas agus athruithe a dhéanamh air. Luaigh múinteoirí go raibh 
siad ag díriú níos mó ar an mbealach a gcuirtear ábhar i láthair na mac léinn agus ar 
na féidearthachtaí éagsúla chun gafacht na mac léinn san ábhar a spreagadh. 
 
De réir na tuairisce ar Chéim 2 den Mheastóireacht don Fhoghlaim (CNCM, 2005b), 
spreagadh na múinteoirí a bhí páirteach chun athruithe a dhéanamh ar a gcuid 
múinteoireachta mar thoradh ar an athbhreithniú a dhein siad ar obair na mac léinn, 
chun réimse níos leithne den mhúinteoireacht dhifreálaithe a dhéanamh, agus chun 
straitéisí a fhorbairt a chuireann féin-mheastóireacht chun cinn i measc mac léinn. 
Luaigh siad gur cuireadh le hinspreagadh na mac léinn agus gur cuireadh féin-
mheastóireacht chun cinn. (Tá breis eolais ar Mheastóireacht don Fhoghlaim ar fáil ar 
shuíomh gréasáin an CNCM, www.ncca.ie. Féach Rannóg 2.6.3 thuas freisin.) 
 
5.3.9 Stíleanna foghlama 
Tá a s(h)ainstíl fhoghlama féin ag gach mac léinn, iad siúd a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu ina measc. Nuair a aithnítear é seo agus go ndéantar oiriúnú 
ina chomhair, is é is dóichí go dtiocfaidh inspreagadh breise chun foghlama dá bharr 
chomh maith le leibhéil ardaithe ghnóthachtála. 
 
Má thuigeann múinteoir cén chaoi is fearr a ndéanann mac léinn a c(h)uid foghlama 
agus céard iad na tosca is fearr a oireann dó/di, seans gurb amhlaidh is solúbtha é 
dearcadh an mhúinteora sin ar roghnú straitéisí agus modhanna múinte. Bealach níos 
dearfaí agus níos tairbhí le cuimhneamh ar mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu ná féachaint orthu mar mhic léinn a bhfuil malairt cumais fhoghlama 
agus malairt stíleanna foghlama acu, seachas mar dhaoine a bhfuil míchumas 
foghlama orthu. Bíonn feasacht agus luath-aithint mar thoradh ar an dearcadh seo, 
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chomh maith le hidirghabháil oiriúnach agus tacaíocht is oiriúnú ar feadh a saoil, 
nithe a chabhróidh le mic léinn a gcuid foghlama a dhéanamh agus a sheachnóidh 
deacrachtaí áirithe foghlama a d’fhéadfadh teacht chun cinn. 
 
Tá nóisean na stíleanna foghlama agus an taighde san achar seo oideachais bunaithe ar 
thrí choincheap: 1) is maith le daoine a gcuid foghlama a dhéanamh ar shlite éagsúla 
agus faoi thosca éagsúla; 2) is féidir na roghanna seo a aithint; 3)bíonn tionchar ag an 
modh múinte ar rath na foghlama a dhéanann mic léinn. 
 
Is é atá i gceist le stíleanna foghlama ná na slite ina ndéanann daoine idirghníomhú le 
heolas nua casta – na slite ina mbaineann siad rogha as an ionchur agus as na foinsí 
uile atá ar fáil dóibh, idir inmheánach agus sheachtrach, na slite ina mbailíonn siad an  
t-ionchur sin chucu, ina mbaineann siad ciall as, ina dtugann siad chun cuimhne é 
agus ina n-usáideann siad é – iad seo uile ina measc. Saghsanna sainiúla iompair – idir 
chognaíoch, mhothúchánach agus fhisiceolaíoch – is ea stíleanna foghlama, a léiríonn 
cad é meas an mhic léinn ar a t(h)impeallacht fhoghlama, cén t-idirghníomhú a 
dhéanann sé/sí leis an timpeallacht agus conas a théann an timpeallacht i bhfeidhm 
air/uirthi. Tá an méid seo, mar shampla, i gceist i stíl fhoghlama –  

• cé acu is fearr leis an mac léinn, treoracha béil nó treoracha scríofa? 
• an féidir leis/léi dul i mbun tascanna ar gá leibhéal ard comhordaithe láimhe-

súile ina gcomhair? 
• cé acu is fearr a oireann dó/di obair aonair, obair bheirte, nó obair ghrúpa? 
• an féidir leis/léi tasc a chomhlíonadh go neamhspleách, nó an bhfuil gá 

aige/aici le tacaíocht agus spreagadh? 
• an iarrann sé/sí cabhair nuair is gá í? 
• an bhfuil cuimhne mhaith ghearrthéarmach nó fhadtéarmach aige/aici? 
• an féidir leis/léi cloí le tasc go dtí go bhfuil sé curtha i gcrích? 
• cé acu foghlaimeoir ríogach nó foghlaimeoir machnamhach é/í? 
• an fearr a fhoghlaimíonn sé/sí nuair is féidir leis/léi bogadh timpeall? 
• an ndéanann sé/sí foghlaim ghinearálta ar ábhar, nó an ndéanann sé/sí anailís 

air? 
• an mbíonn deacracht aige/aici le próiseáil eolais theibí? 
• an oibríonn sé/sí go maith i suímh chomórtais? 
• cé acu is fearr leis/léi, a c(h)uid eolais a chur i láthair i bpictiú(i)r nó ó bhéal? 
• an bhfuil gá aige/aici le ciúnas agus é/í ag obair? 

 
Is minic is féidir le múinteoirí stíl fhoghlama mic léinn a aithint ach breathnú go 
cúramach ar na roghanna a dhéanann sé/sí agus ar a (h)iompar. Nuair a aithnítear stíl 
fhoghlama mhic léinn, is féidir an teagasc a oiriúnú de réir a roghanna foghlama. Tá 
páirt bhunúsach ag tuairimí láidre an mhúinteora féin, ag a stíl mhúinteoireachta agus 
ag a shásta atá sé/séína mic léinn a spreagadh chun freagrachta as a gcuid foghlama 
féin, i rathúlacht teagaisc de réir stíleanna foghlama, díreach mar atá i rathúlacht 
teagaisc go ginearálta. 
 
Gnéithe de chleachtas sásúil ranga is ea 

1) go gcuirfidh múinteoirí san áireamh go mbeidh réimse leathan roghanna 
foghlama in úsáid ag na mic léinn sa rang 

2) go n-aithneoidh múinteoirí go mbeidh rian a stíleanna foghlama féin ar an gcur 
chuige a bhíonn acu i leith na múinteoireachta 
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3) go n-admhóidh múinteoirí gur baolach an cur chuige é modh múinteoireachta 
amháin a úsáid seachas éagsúlacht modhanna 

4) go gcabhróidh múinteoirí le mic léinn a rogha stíl fhoghlama a aithint, i dtreo 
go mbeidh siad in ann forbairt bhreise a dhéanamh ar a mbuanna agus a raon 
scileanna foghlama a leathnú trí dhíriú ar na gnéithe a chuireann srian lena 
ndul chun cinn nó a mbíonn frustrachas mar thoradh orthu. 

 
5.3.10 Teagasc ilchéadfach 
Nascann teagasc ilchéadfach éisteacht, labhairt léamh agus scríobh trí mhodhanna 
céadfacha, amhairc agus éisteachta, modhanna cinéistéiseacha agus modhanna 
tadhlacha a úsáid i dteannta a chéile nó mar mhalairt ar a chéile. Ba chóir do 
mhúinteoirí deimhin a dhéanamh de go bhfuil a gcuid mac léinn ag feiscint, ag 
labhairt faoi, ag éisteacht agus ag láimhseáil ábhar fad atá siad ag foghlaim. Éascaíonn 
modhanna ilchéadfacha nascadh teanga labhartha le siombail amhairc agus d’fhéadfaí 
tadhall agus luail a úsáid freisin chun foghlaim coincheapa a éascú sna hachair 
acadúla uile. Treisíonn teagasc ilchéadfach leis an bhfoghlaim trí chabhrú leis an mac 
léinn teacht ar an eolas, é a phróiseáil, agus eolas a foghlaimíodh cheana a thabhairt 
chun cuimhne. 
 
5.3.11 Teicneolaíocht eolais agus chumarsáide 
D’fhéadfadh teicneolaíocht eolais agus chumarsáide ról luachmhar a bheith aici in 
éascú an-chuid de na straitéisí foghlama agus múinteoireachta atá á bplé anseo. Is 
féidir í a úsáid chun bailiú eolais agus forbairt sainscileanna a éascú. Tá an éifeacht is 
fearr léi in éascú na foghlama a dhéanann na mic léinn nuair a nasctar go dlúth í le 
cláracha foghlama agus múinteoireachta atá in úsáid cheana féin. 
 
Is féidir teicneolaíocht eolais agus cumarsáide a úsáid mar uirlis luachmhar le cabhrú 
le mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Is féidir í a úsáid chun 
scileanna a fhorbairt agus treisiú leis an bhfoghlaim ar bhealach éifeachtach gan 
bhagairt. Is féidir í a úsáid freisin mar uirlis tacaíochta pearsanta chun cabhrú le mic 
léinn níos mó neamhspleáchais a bhaint amach agus páirt níos mó a ghlacadh i 
dtimpeallacht phríomhshrutha. Tá sé an-tábhachtach, áfach, nach bhféachfaí ar 
theicneolaíocht eolais agus cumarsáide mar uile-íoc: is uirlis mhúinteoireachta 
amháin í i measc raidhse acu, agus is fiú í a úsáid nuair is féidir léi cabhrú le mic léinn 
ar shlí éifeachtach a bhfuil aidhm chinnte léi. 
 
Is féidir teicneolaíocht eolais agus cumarsáide a úsáid chun leasa an phróisis 
fhoghlama agus múinteoireachta in achair mar seo a leanas freisin: 

• meastóireacht dhiagnóiseach 
• coinneáil taifead 
• pleananna aonair agus do ghrúpaí ranga 
• tuairiscí ar dhul chun cinn 
• inspreagadh mac léinn 
• teacht ar an bhfoghlaim 
• obair na mac léinn a chur i láthair 
• difreálú 
• forbairt scileanna sóisialta 
• cuimsiú a chur chun cinn 
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Tá tuilleadh eolais ar úsáid teicneolaíochta eolais agus cumarsáide sa 
mhúinteoireachta agus san fhoghlaim ar fáil ó Ionad Náisiúnta na Teicneolaíochta san 
Oideachas ag www.ncte.ie. Sna Treoirlínte do Mhúinteoirí atá i mbun Mac Léinn a 
bhfuil Míchumais Ghinearálta Fhoghlama orthu: Réamhrá ón CNCM, soláthraítear 
comhairle, freisin, faoi bhealaí chun teicneolaíocht eolais agus cumarsáide a úsáid sa 
mhúinteoireacht agus san fhoghlaim, faoi áiseanna forimeallacha a úsáid, agus faoi 
phleanáil scoile agus seomra ranga. Tá saineolas agus comhairle faoi úsáid ríomhairí 
glúine chun tacú le mic léinn iar-bhunscoile a bhfuil fadhbanna litearthachta acu, ar 
fáil sa leabhar agus sa CD a ghabhann leis, Engaging Learners: Mobile Technology, 
Literacy and Inclusion (An tIonad Náisiúnta don Teicneolaíocht san Oideachas, 
2006). 
 
5.3.12 Aistriú na foghlama 
Is é atá i gceist le haistriú na foghlama ná cumas mic léinn eolas agus scileanna, a 
fhoghlaimíonn sé/sí i suíomh amháin, a úsáid i suímh eile. Fadhb choitianta í i measc 
mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ná nach féidir leo straitéisí 
agus scileanna atá foghlamtha acu a aistriú go dtí an seomra ranga príomhshrutha. 
 
Is féidir an t-ord teagaisc seo a leanas a úsáid chun aistriú scileanna agus straitéisí atá 
foghlamtha a éascú. 
 

Céim 1: Sealbhú 
Is é an sealbhú an chéad chéim san fhoghlaim. Léirítear don mhac léinn conas 
scil a úsáid den chéad uair agus foghlaimíonn sé/sí conas é a dhéanamh go 
hinniúil. Tá an-chuid struchtúir agus an-idirghníomhú múinteora-mic léinn i 
gceist. Míníonn an múinteoir an scil agus léiríonn sí/sé sampla dá bhfuil i gceist; 
déanann an mac léinn iarracht an tasc a dhéanamh agus seans go ndéanfaidh 
sé/sí dearmaid. Nuair a dhéanann an mac léinn dearmaid, tá an múinteoir i 
láthair chun é a cheartú agus é a spreagadh chun cloí leis an obair agus an scil a 
fhoghlaim. Is í an phríomhaidhm ná cruinneas i mbun oibre a fhorbairt agus an 
tasc a dhéanamh go huathoibríoch. 
 
Céim 2: Líofacht 
Nuair atá máistreacht ag an mac léinn ar an gcruinneas, is í forbairt na líofachta 
an sprioc sa chéad chéim eile. Ba chóir cleachtadh agus dul siar a dhéanamh go 
rialta, ach aird á thabhairt ar an gcruinneas i gcónaí. Oibríonn an mac léinn níos 
neamhspleáiche, cé go mbíonn fáil ar an múinteoir i gcónaí chun tacaíocht a 
thabhairt. Bíonn gá fós le tacaíocht sheachtrach, le hinspreagadh agus le 
haiseolas. 
 
Céim 3: Cothabháil 
Is í is aidhm don chéim seo ná cruinneas agus líofacht a chothabháil ar feadh 
tamaill mhaith. Ní dhéantar múinteoireacht nua ar bith, ach treisiú i gcónaí lena 
bhfuil foghlamtha. Déanann na mic léinn féin-mhonatóireacht ar a ndul chun 
cinn agus, an rath a bhraitheann siad ar a gcuid oibre, déanann sin inspreagadh 
orthu. Déantar athbhreithniú agus athdhéanamh go minic. 
 
Céim 4: Ginearálú 
Treoraítear an mac léinn chun an scil atá foghlamtha a úsáid i suímh úra éagsúla 
– idirdhealú agus difreálú san áireamh. Coinnítear béim ar chruinneas agus ar 
líofacht, cé go bhféadfaí sleamhnú beagán le linn na n-iarrachtaí tosaigh ar an 
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scil a úsáid i suímh nua. Déanann an múinteoir cianmhonatóireacht agus ní 
sholáthraíonn sí/sé tacaíocht ach amháin nuair atá gá léi. 
 
Céim 5: Oiriúnú  
Ag an gcéim dheireanach ní mór don mhac léinn fadhbanna a réiteach ar gá an 
scil atá foghlamtha a úsáid ar shlite nua ina gcomhair, le hábhair nua agus i 
suímh nua. Spreagtar an mac léinn chun saintréithe faidhbe a aithint. Bíonn gá 
le cruinneas agus le líofacht ag an gcéim seo, chomh maith leis an scil a úsáid in 
achar níos leithne agus féinshíneadh ar chumas an mhic léinn. 
 
Is féidir feabhas a chur ar an bpróiseas a éascaíonn aistriú na foghlama do mhic 
léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, ar na slite seo a leanas 
• má dhéanann múinteoirí anailís ar na cláracha foghlama agus na siollabais, 

féachaint cad iad na sainscileanna nó na straitéisí a gcaithfidh na mic léinn 
iad a fhoghlaim 

• má mhínítear aidhm agus úsáid na straitéise foghlama do na mic léinn sula 
múintear í, i dtreo go dtuigfidh siad aidhm, luach agus úsáid na straitéise 
agus cathain a aithnítear aistriú agus úsáid na straitéise foghlama mar 
shainaidhm mhúinteoireachta 

• má théann múinteoirí  acmhainne agus múinteoirí tacaíochta foghlama i 
gcomhairle le múinteoir(í) príomhshrutha agus go ndéanann siad plé agus 
cumarsáid leo maidir leis na spriocanna foghlama atá á leagan amach do na 
mic léinn 

• má thugann an múinteoir tacaíochta foghlama nó an múinteoir acmhainne 
obair le déanamh a threiseoidh le haidhm na foghlama agus go 
gcríochnaítear an obair sin sa seomra ranga príomhshrutha 

• má úsáidtear téacsanna, áiseanna agus ábhar staidéir príomhshrutha sa 
mhúinteoireacht tacaíochta foghlama nó sa mhúinteoireacht bunaithe ar 
acmhainní ag an gcéim ghinearálaithe 

• má dhéanann múinteoir tacaíochta foghlama agus múinteoirí acmhainne 
comhartheagasc leis an múinteoir príomhshrutha sa seomra ranga 
príomhshrutha, nó má bhreathnaíonn an múinteoir príomhshrutha ar obair an 
mhúinteora tacaíochta foghlama nó an mhúinteora acmhainne, nó go 
ndéanann sí comhartheagasc leo, ina seomraí ranga siúd 

• má sholáthraítear oiliúint mheiteachognaíoch chun scil féin-bhainistíochta 
an mhic léinn a chur chun cinn (tugtar féin-mhonatóireacht, nó féin-
thabhairt chun rialtachta, nó féin-imeascadh ar an bpróiseas seo freisin agus 
d’fhéadfadh go mbeadh straitéisí réamhfhoghlama, peirifhoghlama, agus 
iarfhoghlama i gceist mar shampla, smaointe a chur i bhfocail, machnamh os 
ard agus múinteoireacht chómhalartach) 

• má úsáideann gach duine atá ag plé leis an mac léinn – múinteoirí agus 
tuismitheoirí san áireamh – na leideanna céanna go leantach, agus, na 
luachanna saothair is na stíleanna ceartúcháin céanna a úsáideadh ag céim 
an tsealbhaithe 

• má thuigeann múinteoirí gur féidir neamhshuim a dhéanamh de dhearmad ar 
bith nach mbaineann go díreach leis an straitéis atá i gceist, nuair atá 
múinteoireacht nó oiliúint á thabhairt ag céim na líofachta 

• má léirítear úsáid na scile nó na straitéise ar shlí a thuigeann an mac léinn 
agus go leantar go héifeachtach na próisis trína ndéantar ginearálú 
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• má sholáthraítear deiseanna ar úsáid scile nó straitéise a chleachtadh 
láithreach agus go minic i suíomh a bhfuil taithí ag na mic léinn air 

• má thuigeann na múinteoirí gurb é an sprioc go n-úsáidfeadh mic léinn an 
straitéis fhoghlama go huathoibríoch, agus nach leor go bhféadfadh sé/sí an 
straitéis a thabhairt chun cuimhne; dá bhrí sin, is gá go bhfaigheadh an mac 
léinn múinteoireacht nó oiliúint oiriúnach a chabhróidh leis/léi an leibhéal 
riachtanach uathoibrithe a bhaint amach. 

 
5.3.13 Ábhair a roghnú mar áiseanna foghlama 
Ba chóir do mhúinteoirí a dheimhniú go bhfuil na hábhair fhoghlama a roghnaítear – 
téacsleabhair agus leathanaigh saothair san áireamh – oiriúnach do mhic léinn a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu. D’fhéadfadh gur ghá oiriúnú a dhéanamh ar na 
hábhair a úsáidtear go ginearálta sa rang chun freastal a dhéanamh ar riachtanais 
fhoghlama mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Mar shampla den 
saghas ruda ar chóir do mhúinteoirí bheith ag faire amach dó, tá sliocht anseo thíos as 
Treoirlínte do Mhúinteoirí atá i mbun Mac Léinn a bhfuil Mionmhíchumas Ginearálta 
Foghlama orthu: Ealaín, Ceardaíocht agus Dearadh (CNCM, le foilsiú). 

Tá sé tábhachtach go n-úsáidfí leathanaigh saothair agus téacsleabhair go 
cúramach le mic léinn a bhfuil mionmhíchumas ginearálta foghlama orthu. An 
t-ábhar léitheoireachta is gá chun go mbeidh mic léinn gafa le téacsleabhar, is 
minic a bhíonn sé lasmuigh de chumas léitheoireachta mac léinn a bhfuil 
mionmhíchumais ghinearálta foghlama orthu. Ba chóir féachaint ar chuid de 
na téacsleabhair phríomhshrutha mar chomhlánú ar mhodhana eile teagaisc 
seachas mar gurb iad an t-aon fhoinse amháin iad. Tá sé rí-thábhachtach 
freisin go ndéanfaí deimhin de go bhfuil leathanaigh saothair agus 
téacsleabhair oiriúnach d’aois na mac léinn. 

• An bhfuil an iomarca téacsa sa leathanach saothair nó sa téacsleabhar? 
D’fhéadfadh sé seo teacht sa tslí ar léitheoirí laga agus iad ag iarraidh dul i 
ngreim le tascanna agus le coincheapa. 

• An bhfuil a lán “tranglaim” ar an leathanach? Leathanaigh “ghnóthacha” a 
bhfuil an iomarca eolais gan tábhacht, nó an iomarca pictiúr nó léaráidí 
iontu, is minic a chuireann a leithéid aire an mhic léinn amú. 

• An bhfuil dóthain spáis ar an leathanach do fhreagraí mac léinn a bhfuil 
scileanna laga luaile acu nó a scríobhann a gcuid uimhreacha/focal go 
han-mhór? 

• An bhfuil na treoracha ar leathanaigh saothair a úsáidfear d’obair bhaile 
soiléir go leor le go dtuigfidh tuismitheoirí cad é go díreach atá le 
déanamh ag an dalta? 

• An bhfuil éagsúlacht saghsanna tascanna i gceist sna leathanaigh 
saothair/sna téacsleabhair (mar shampla, tascanna praiticiúla, iniúchadh 
oscailte, dúcheisteanna, cluichí, obair thionscadail, agus fadhbanna focal)? 

• An gcuireann siad ábhar i láthair ar shlite éagsúla ar mhaithe le 
haidhmeanna agus stíleanna foghlama éagsúla (mar shampla, i bhfoirm 
pictiúr, i bhfoirm léaráidí, agus leis an íosmhéid teanga, de réir mar a 
oireann)? 

• An oireann méid an chló do chéim fhorbartha an mhic léinn? 
• An soláthraíonn siad deiseanna comhoibre nó d’obair ghrúpa (mar 

shampla, iniúchadh gníomhach agus rannóga ábhar cainte, deiseanna 
imeasctha atá dírithe ar achair eile den churaclam)? 

• An oireann siad d’ábhar spéise agus do thimpeallacht an mhic léinn? 
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• An gcuirtear gnéithe sóisialta de na hábhair seo san áireamh iontu, mar 
shampla, tomhas d’aonaidhm, scileanna saoil? 

Tá sé rí-thábhachtach a dheimhniú go bhfuil leathanaigh saothair agus 
téacsleabhair oiriúnach d’aois na mac léinn, mar is gnách go mbíonn a fhios 
ag mic léinn má tá leathanach saothair nó téacsleabhar áirithe á úsáid ag 
deartháireacha/deirfiúracha níos óige ná iad, nó ag rang níos sóisearaí sa 
scoil agus bíonn drochthionchar aige seo ar a bhféinmheas. 
(CNCM, 2006, lch. 18.) 

 
Is iomaí athróg sa téacs, sa timpeallacht agus sa léitheoir féin a théann i bhfeidhm ar a 
fhusacht nó eile a thuigeann sé/sí a bhfuil á léamh aige/aici. I measc na n-athróg seo tá 
ábhar na léitheoireachta, eagar an ábhair, an chomhréir, fad na bhfocal, fad na  
n-abairtí, minicíocht na bhfocal, an chló-aghaidh agus méid an chló, an spás idir-línte, 
méid an cholúin, an timpeallacht fhisiciúil, claonadh an leabhair i lámh an mhic léinn, 
chomh maith le cumas an mhic léinn, a (h)inspreagadh chun léitheoireachta agus a 
réamhthaithí. 
 
Má dhéanann múinteoir iniúchadh ar théacsleabhar ranga le foirmle soléiteachta, 
cabhróidh sin léi/leis an téacs a mheaitseáil le scileanna litearthachta na mac léinn. 
Iarrachtaí is ea foirmlí soléiteachta ar mhodhanna oibiachtúla a chruthú chun leibhéil 
deacrachta ábhar léitheoireachta a thomhas nó a mheas roimh ré. Braitheann na 
foirmlí seo de ghnáth ar fhachtóirí is féidir a mheas gan dua, nithe mar fhad na 
bhfocal nó fad na n-abairtí. Samplaí d’fhormlí soléiteachta is ea an Mugford 
Readability Chart, the SMOG Readability Formula agus the FOG Readability Index. 
Thairis sin, tá áis i bhfeidhmchláir áirithe próiseála focal chun staitisticí soléiteachta 
doiciméad a sholáthar. 
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Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiúin Aontaithe agus Roinn 
Oideachais na Spáine (1994), The Salamanca Statement and Framework for Action 
on Special-Needs Education (curtha in oiriúint ag an gComhdháil Domhanda ar an 
Oideachas do Riachtanais Speisialta: Rochtain agus Cáilíocht, Salamanca, 7-12 
Meitheamh 1994), ag www.unesco.org/education/pdf/salama_e.pdf. 
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Aguisíní 
 
Aguisín A 
 
Liosta ciorclán 
 
Liostaítear roinnt ciorclán thíos a d’eisigh an Roinn Oideachais agus Eolaíochta chuig 
iar-bhunscoileanna, ciorcláin a bhaineann le hoideachas speisialta. Is féidir na 
ciorcláin seo a íoslódáil ó láithreán gréasáin na Roinne Oideachais agus Eolaíochta 
(www.education.ie). 
 
Tá tagairtí thíos freisin d’eolas ar sheirbhísí speisialta iompair do mhic léinn a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu, ar sheirbhís na múinteoirí cuairte do mhic léinn a 
bhfuil míchumais chéadfacha orthu agus do sholáthar oiriúnuithe réasúnta i scrúduithe 
teastais. 
 
(1) Ciorcláin a eisíodh chuig iar-bhunscoileanna 
Ciorclán 0035/2006 
Íocaíocht liúntais do Mhúinteoirí aitheanta Iar-bhunscoile a bhfuil Céim/Ardteastas 
acu i Riachtanais Speisialta Oideachais. 
 
Ciorclán 0094/2006 
Socruithe nua do sheiceáil na foirne múinteoireachta agus na mball den fhoireann 
nach múinteoirí iad. 
 
Ciorclán 0062/2006 
Treoirlínte agus nósanna imeachta um chosaint mac léinn in iar-bhunscoileanna. 
 
Ciorclán 0059/2006 
Sinsearacht chúntóirí do riachtanais speisialta. 
 
Ciorclán 0035/2006 
Comhchlár oiliúna dioplóma iarchéime do mhúinteoirí tacaíochta foghlama agus 
múinteoirí do riachtanais speisialta oideachais i mbunscoileanna, i scoileanna 
speisialta, in iar-bhunscoileanna agus i seirbhísí eile oideachais 2006/2007. 
 
Ciorclán 0032/2006 
Deontais i leith costais cheannaithe ábhar trialach do sholáthar comhairle agus/nó 
tacaíochta foghlama i meánscoileanna. 
 
Ciorclán 0027/2006 
Céim mháistir i riachtanais speisialta oideachais (MSEN), 2006/2007: cúrsa 
inseirbhíse bunscoile agus meánscoile. 
 
Ciorclán 0016/06 
Scéim na ndeontas do théacsleabhair scoile do mhic léinn atá i ngátar. 
 
Ciorclán M 14/05 
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Scéim athchóirithe deontas i leith trealamh a cheannach do mhic léinn a bhfuil 
míchumas orthu. (Is féidir foirm iarratais ar theicneolaíocht chabhrach a íoslódáil ó 
láithreán gréasáin na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta, www.ncse.ie.) 
 
Ciorclán PEN 12/05 
Soláthar treorach i meánscoileanna. 
 
Ciorclán CRS 12/05 
Conradh fostaíochta do chuntóirí do riachtanais speisialta atá fostaithe i 
meánscoileanna. 
 
Ciorclán PEN 01/05 
An Chomharle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE). 
 
Ciorclán PEN 06/04 
Ceapadh múinteoirí chun freastal ar mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu. 
 
Ciorclán M 37/03 
I dtaobh Treoirlínte do Mheánscoileanna faoi Impleachtaí Rannóg 9(c) den Acht 
Oideachais, 1998, Maidir leis an Teacht atá ag Mic Léinn ar Threoir Oiriúnach. 
 
Ciorclán M 29/95 
Am ar scoil. 
 
Ciorclán M 10/94 
Athchóiriú ar riail 46 de “Rialacha agus Cláir do Mheánscoileanna” maidir le díolúine 
ó fhoghlaim na Gaeilge. 
 
Seirbhís speisialta iompair 
Is féidir eolas ar an tseirbhís speisialta iompair scoile do mhic léinn a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu a fháil ar láithreán gréasáin na Roinne Oideachais 
agus Eolaíochta (www.education.ie) faoin teideal “Iompar Scoile”. Is féidir foirm 
iarratais ar sheirbhís speisialta iompair a íoslódáil ó láithreán gréasáin na Comhairle 
Náisiúnta um Oideachas Speisialta (www.ncse.ie). 
 
Ciorclán M 37/03 
Tá eolas ar sheirbhís an mhúinteora cuairte do mhic léinn lagamhairc agus ar 
sheirbhís an mhúinteora cuairte do mhic léinn atá bodhar nó mic léinn lagéisteachta ar 
fáil ar láithreán gréasáin na Roinne Oideachais agus Eolaíochta (www.education.ie), 
faoin teideal “Mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu / Seirbhís an 
mhúinteora cuairte” 
 
Oiriúnuithe réasúnta i scrúduithe teastais 
Tá eolas ar sholáthar oiriúnuithe réasúnta i scrúduithe teastais do mhic léinn a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu ar fáil ar láithreán gréasáin Chomisiún na 
Scrúduithe Stáit (www.examinations.ie), faoin teideal “Iarrthóirí – Oiriúnuithe 
Réasúnta”. 
 
(2) Roinnt ciorclán a eisíodh chuig bunscoileanna 
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Seans go mbeadh suim ag bainistíocht agus ag muinteoirí meánscoileanna i ngnéithe 
áirithe de na ciorcláin seo, go háirithe an méid a bhaineann le socruithe inscoile do 
scaipeadh múinteoirí agus cúntóirí do riachtanais speisialta ar na mic léinn a bhfuil gá 
acu leo. 
 
Ciorclán OID SP 02/05 
Eagrú acmhainní múinteoireachta do dhaltaí a bhfuil gá acu le tacaíocht bhreise i 
mbunscoileanna príomhshrutha. 
 
Ciorclán OID SP 24/03 
Riaradh acmhainní do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i 
mbunscoileanna. 
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Aguisín B 
 
Iniúchadh ar sholáthar do mhic léinn a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu 
 
Iniúchadh ar Sholáthar do Mhic Léinn a bhfuil 
Riachtanais Speisialta Oideachais acu 
 
Scoil: ___________________________________________ 
 
Dáta: __________________________ 
 
Chun an t-iniúchadh seo a chomhlánú, is féidir dul chun cinn 
maidir le gach ráiteas a thaifeadadh ach tic a chur sa bhosca is 
fearr a dhéanann cur síos ar an gcéim fhorbartha atá bainte 
amach sa scoil faoi láthair. Ba chóir do bhaill na buíne tacaíochta 
inscoile do riachtanais speisialta oideachais an t-iniúchadh a 
chomhlánú mar obair ghrúpa. 
 a.
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CAIGHDEÁN NA PLEANÁLA SCOILE  
 

    

1. Tá ethos cuimsitheach le léamh ar ráiteas misin na 
scoile 

    

2. Déanann polasaí iontrála na scoile iontráil agus 
rannpháirteachas mac léinn a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu a éascú 

    

3. Bíonn cumarsáid ghníomhach ag an scoil le pearsanra 
bunscoileanna iomchuí maidir le soláthar do mhic léinn 
a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu  

    

4. Tá cur chuige córasach scoile-uile i bhfeidhm sa scoil i 
leith riachtanais oideachais mac léinn a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu a aithint, soláthar a 
dhéanamh dóibh agus athbhreithniú a dhéanamh orthu. 

    

5. Cuireann an scoil gafacht tuismitheoirí chun cinn go 
gníomhach agus éascaíonn sí cumarsáid idir 
thuismitheoirí agus múinteoirí. 

    

6. Déanann an scoil idirchaidreamh le gníomhaireachtaí 
seachtracha iomchuí maidir le soláthar do mhic léinn a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. 

    

7. Tá tagairtí i bplean na scoile do sholáthar réalaíoch 
praiticiúil do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu. 

    

8. Tá polasaí riailbhéasa/cód iompair na scoile solúbtha go 
leor chun difríochtaí aonair a chur san áireamh. 

    

9. Tá tagairt i bpolasaí na scoile i leith obair bhaile do 
mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 
acu. 

    

10. Tá tagairt i bpolasaí meastóireachta na scoile do mhic 
léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, 
oiriúnuithe réasúnta do scrúduithe teastais san áireamh. 

    

 
CAIGHDEÁN NA FORBARTHA GAIRMIÚIL  

 

    

11. Spreagtar baill uile na foirne chun páirt a ghlacadh i 
bhforbairt oiriúnach phroifisiúnta san oideachas 
speisialta agus éascaítear an rannpháirtíocht sin. 
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12. Tá tuiscint ag an bhfoireann uile ar a rólanna agus a 

bhfreagrachtaí maidir le mic léinn a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu. 

    

13. Tá múinteoir ainmnithe ceaptha do fhreagracht as 
comhordú agus idirchaidreamh le comhghleacaithe 
agus daoine proifisiúnta iomchuí eile maidir le mic 
léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. 

    

 
CAIGHDEÁN AN T SOLÁTHAIR CHURACLAIM  

 

    

14. Tá teacht ag na mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu ar chláracha teastais agus ar chláracha 
scoil-bhunaithe atá oiriúnach dá riachtanais agus dá  
n-ábhair suime. 

    

15. Tá teacht ag na mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu ar raon ábhar ag leibhéil éagsúla a 
oireann dá riachtanais agus dá n-ábhair suime. 

    

16. Tá teacht go héasca ag an bhfoireann ar dhoiciméid 
agus ábhair churaclaim a bhaineann le soláthar do mhic 
léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. 

    

17. Tá teacht ag mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu ar ghníomhaíochtaí comhchuraclaim 
agus ar ghníomhachtaí seachchuraclaim a thugann 
tacaíocht dóibh agus a fheabhsaíonn a gcuid foghlama. 

    

 
CAIGHDEÁN NA FOGHLAMA AGUS NA MÚINTEOIREACHTA  
 

    

18. Tá nasc díreach idir an plean scoile agus na cláracha 
foghlama agus múinteoireachta a sholáthraítear do mhic 
léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. 

    

19. Scaiptear agus úsáidtear torthaí meastóireachta chun 
leasa na foghlama agus na múinteoireachta. 

    

20. Cruthaíonn, feidhmíonn agus athbhreithníonn an scoil 
pleananna oideachais go comhoibríoch do mhic léinn a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. 

    

21. Tairgeann an scoil timpeallacht oiriúnach, shlán, 
spreagúil, i dtreo go mbraitheann na mic léinn go léir 
go mbaineann siad leis an scoil agus go bhfuil siad slán 
sábháilte. 

    

22. Tugtar dúshlán na mac léinn uile agus déantar 
inspreagadh orthu trí ghníomhaíochtaí múinteoireachta 
agus foghlama atá oiriúnach ó thaobh leibhéil agus 
luais. 

    

23. Úsáideann na múinteoirí uile éagsúlacht straitéisí agus 
modhanna múinteoireachta a chuireann raon cumais, 
riachtanais agus suime na mac léinn san áireamh. 

    

24. Déanann múinteoirí difreálú ar mhodhanna 
meastóireachta agus aiseolais (obair bhaile san 
áireamh) de réir cumais na mac léinn. 

    

25. Tá nósanna imeachta in úsáid chun monatóireacht a 
dhéanamh ar fhíorghnóthachtáil mac léinn a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu chun a dheimhniú 
go bhfuil sin de réir a gcumais agus de réir a bplean 
aonair. 

    

NÓTAÍ: Is féidir tuairimí agus smaointe ar ghné ar bith den mhéid thuas a thaifeadadh anseo. 
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Aguisín C 
 
Próifíl aonair mic léinn 
 
Cuid 1 
 
 
Ainm: __________________________________  Dáta breithe: _______________  Rang: __________ 
 
Seoladh: ___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Ceann bliana: ____________________________  Teagascóir ranga: ___________________________ 
 
Bunscoil 
 
Príomhoide: _____________________________   Múinteoir Rang 6:  __________________________ 
 
Múinteoir acmhainne nó múinteoir tacaíochta foghlama:  ___________________________ 
 
Eolas iomchuí ar aistriú an mhic léinn: ___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Taifead ar mheastóireachtaí 
 
Ainm na trialach Dáta a 

riaradh í 
Aois 
chroineolaíoch 

Riarthóir Torthaí na trialach 

1. 
 

    

2. (Cuir línte breise leis 
an gclár mar is gá) 

    

 
Agallamh le tuismitheoirí 
 
Ainmneacha                     Dáta an 
na dtuismitheoirí: _________________________  Guthán: _______________  agallaimh: __________ 
 
Tuairisc ar fhorbairt agus ar oideachas an mhic léinn:  _______________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Agallamh leis an mac léinn            Dáta an agallaimh:  ___________ 
 
Ábhair suime, caitheamh aimsire agus tallanna: ____________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
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Teanga agus cumarsáid: Leibhéal gníomhúcháin oideachais faoi láthair  
 
Buanna:  ___________________________________________________________________________ 
 
Riachtanais: ________________________________________________________________________ 
 
Litearthacht: Leibhéal gníomhúcháin oideachais faoi láthair (anailís ar thástáil agus ar 
bhreathnadóireacht fhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil san áireamh) 
 
Buanna:  ___________________________________________________________________________ 
 
Riachtanais: ________________________________________________________________________ 
 
Uimhearthacht agus matamaitic: Leibhéal gníomhúcháin oideachais faoi láthair (anailís ar 
thástáil agus ar bhreathnadóireacht fhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil san áireamh) 
 
Buanna:  ___________________________________________________________________________ 
 
Riachtanais: ________________________________________________________________________ 
 
Comhordú luaile: Leibhéal gníomhúcháin oideachais faoi láthair  
 
Buanna:  ___________________________________________________________________________ 
 
Riachtanais: ________________________________________________________________________ 
 
Stíl fhoghlama: Leibhéal gníomhúcháin oideachais faoi láthair  
 
Buanna:  ___________________________________________________________________________ 
 
Riachtanais: ________________________________________________________________________ 
 
Forbairt phearsanta agus shóisialta: Leibhéal gníomhúcháin oideachais faoi láthair  
 
Buanna:  ___________________________________________________________________________ 
 
Riachtanais: ________________________________________________________________________ 
 
Achair eile den churaclam: Leibhéal gníomhúcháin oideachais faoi láthair 
(Is féidir ceannteidil bhreise a usáid chun taifead a dhéanamh ar eolas a bhaineann le gnéithe eile den 
churaclam.) 
 
Buanna:  ___________________________________________________________________________ 
 
Riachtanais: ________________________________________________________________________ 
 
 
 



 137 

Cuid 2 
 
Riachtanais tosaíochta foghlama 
 
 
1.  ________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
2.  ________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
3.  ________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
4.  ________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
5.  ________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
6.  ________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Buanna foghlama, stíl fhoghlama, agus ábhair suime 
 
1.  ________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
2.  ________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
3.  ________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
4.  ________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
5.  ________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
6.  ________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
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Aguisín D 
 
Catagóirí riachtanas speisialta oideachais 
 
Liostaítear thíos na catagóirí éagsúla riachtanas oideachais atá i dteideal cionroinnt 
bhreise acmhainní a fháil ón gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta agus ón 
Roinn Oideachais agus Eolaíochta, ag am foilsithe na dTreoirlínte seo. Déanann an 
Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas 
Speisialta sainmhíniú ar na catagóirí seo agus leagann siad amach na critéir do 
dháileadh acmhainní breise agus na nósanna imeachta chun iarratas a dhéanamh ar na 
hacmhainní breise sin. I measc na n-acmhainní breise a ndéantar cionroinnt orthu tá 
tacaíocht maidir le múinteoireacht acmhainne, tacaíocht maidir le cúntóirí do 
riachtanais speisialta, teicneolaíocht chabhrach agus seirbhís speisialta iompair. Tá 
mionsonraí maidir le nósanna imeachta chun iarratas a dhéanamh ar acmhainní breise 
agus maidir leis na critéir cháilithe do na hacmhainní sin ar fáil i gciorcláin a 
fhoilsíonn an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta agus an Roinn 
Oideachais agus Eolaíochta ó am go ham. 

1. Míchumas coirp 
2. Éisteacht lagaithe 
3. Amharc lagaithe 
4. Suaitheadh mothúchánach agus/nó fadhbanna iompraíochta 
5. Diansuaitheadh mothúchánach agus/nó fadhbanna iompraíochta 
6. Mionmhíchumas ginearálta foghlama 
7. Míchumas imeallach ginearálta foghlama 
8. Sainmhíchumas foghlama 
9. Meánmhíchumas ginearálta foghlama 
10. Dian- nó domhain-mhíchumas ginearálta foghlama 
11. Uathachas/neamhord i raon an uathachais 
12. Mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a éiríonn as siondróm 

measúnaithe 
13. Sain-neamhord urlabhra agus teanga 
14. Ilmhíchumais 
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Aguisín E 
 
Seoltaí agus láithreáin ghréasáin 
 
An LárOifig Iontrála 
(CAO) 

Teach an Túir, Sráid Eglington, Gaillimh. 
Fón: (091) 509 800 

www.cao.ie 

An Roinn Oideachais 
agus Eolaíochta 

An Rannóg Oideachais Speisialta, Corn an 
Mhadaidh, Áth Luain, Contae na hIarmhí. 
Fón: (0902) 74621 / (01) 873 4700 

www.education.ie 

An tÚdarás 
Comhionannais 

2 Sráid Chluain Meala, Baile Átha Cliath 2 
Tel: (01) 417 333; Íosghlao1890 245 545 

www.equality.ie 

Comhairle na 
nDámhachtainí 
Breisoideachais agus 
Oiliúna (FETAC) 

Plaza Phointe an Oirthoir,  
Páirc Ghnó Phointe an Oirthoir, Baile Átha 
Cliath 3. 
Fón: (01) 865 9500 

www.fetac.ie 

Feidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte 
(HSE) 

Príomhoifig, Teach Dara, Páirc na 
Mílaoise, An Nás, Contae Chill Dara 
Fón: (045) 880400 
Príomhoifig, Páirc Ghnó Gheata na Páirce, 
Baile Átha Cliath 8. 
Fón: (01) 635 2500 
Líne Eolais Lóghlao 1850 24 1850 

www.hse.ie 

Integrate Ireland 
Language and 
Training (IILT) 

126 Bóthar Pembroke, Droichead na 
Dortha, Baile Átha Cliath 4. 
Fón: (01) 667 7232 / (01) 667 7295 

www.iilt.ie 

Clár Scoile an 
Teastais Shóisearaigh 
(JCSP) 

An tAonad Forbartha Curaclaim, 
CGOBÁC, Bóthar Sundrive, Croimghlin, 
Baile Átha CliathÁth Cliath 12. 
Fón: (01) 453 5487 

www.jcspslss.ie 

Clár na 
hArdteistiméireachta 
Feidhmigh (LCA) 

An t-Ionad Forbartha Curaclaim,  
Scoil Chuimsitheach Phádraig, An 
tSionainn, Contae an Chláir. 
Fón: (061) 361 993 

www.lca.slss.ie 

Clár na 
hArdteistiméireachta 
(Gairmeach) (LCVP) 

Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth 
Lumnaigh, An Uaimh, Contae na Mí. 
Fón: (046) 907 8382 

www.lcvp.slss.ie 

An Lárionad Náisiúnta 
um Threoir san 
Oideachas (NCGE) 

An Chéad Urlár, 42/43 Sráid Prussia, Baile 
Átha Cliath 7. 
Fón: (01) 869 0715 

www.ncge.ie 

An tAonad Náisiúnta 
don Teicneolaíocht 
san Oideachas 
(NCTE) 

Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Glas Naíon,  
Baile Átha Cliath 9. 
Fón: (01) 700 8200 

www.ncte.ie 

An Chomhairle 
Náisiúnta Curaclaim 
agus Measúnachta 
(NCCA) 

24 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2. 
Fón: (01) 661 7177 

www.ncca.ie 

An Chomhairle 
Náisiúnta um 
Oideachas Speisialta 
(NCSE) 

1-2 Sráid an Mhuilinn, Áth Troim, Contae 
na Mí. 
Fón: (046) 948 6400 

www.ncse.ie 

An tÚdarás Náisiúnta 
Míchumais (NDA) 

25 Bóthar Clyde, Baile Átha Cliath 4. 
Fón: (01) 608 0400 

www.nda.ie 
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An tSeirbhís Náisiúnta 
Síceolaíochta 
Oideachais (NEPS) 

24/27 Sráid Fhreidric Thuaidh, Baile Átha 
Cliath 1. 
Fón: (01) 889 2700 

www.education.ie 

An Bord Náisiúnta 
Leasa Oideachais 
(NEWB) 

16-22 An Bóthar Glas, Baile Átha Cliath 7. 
Fón: (01) 873 8600 

www.newb.ie 

An Tionscadal 
Forbartha Pleanála 
Scoile (SDPI) 

Institiúd Oideachais Mharino,  
Ascaill Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath 9. 
Fón: (01) 805 7729 

www.sdpi.ie 

Scoilnet  www.scoilnet.ie 
An tSeirbhís 
Tacaíochta Dara 
Leibhéal (SLSS) 

Ionad Oideachais na Carraige Duibhe, 
Bóthar na Cille, Dún Laoghaire, Co. Bhaile 
Átha Cliath. 
Fón: (01) 236 5021 

www.slss.ie 

An tSeirbhís Speisialta 
Tacaíochta Oideachais 
(SESS) 

Ionad Oideachais Tacaíochta Chorcaí,  
Teach an Reachtaire, Bóthar an Iarthair, Co. 
Chorcaí 
Fón: (021) 425 4241  
Íosghlao: 1850-200884 

www.sess.ie 

Coimisiún na 
Scrúduithe Stáit 

Corn an Mhadaidh, Áth Luain, Contae na 
hIarmhí  
Tel: (090) 644 2700 

www.examinations.ie 

 
 
 


