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BROLLACH LEIS AN AN BPRÍOMH-CHIGIRE

Tá cur síos sa tuairisc seo ar mheastóireacht a
rinneadh ar an soláthar a dhéantar do dhaltaí a
bhíonn ag freastal ar ranganna speisialta ar fud na
tíre do dhaltaí a bhfuil sain-neamhoird urlabhra
agus teanga (SSLD) orthu. Tosaíodh ar ranganna
dóibh siúd a bhfuil SSLD orthu beagnach fiche
bliain ó shin, ach is le dhá bhliain déag anuas atá
forbairt nach beag déanta ar an sórt seo soláthair.
Aithnítear anois go bhfuil mórfhadhbanna teanga

agus cumarsáide ag na daltaí seo, fadhbanna a d’fhéadfadh dul i gcion ar
a bhforbairt chognaíoch, shóisialta agus mhothúchánach. Glactar leis go
mbeidh sé deacair orthu dul chun cinn a dhéanamh agus a
lánacmhainneacht a bhaint amach, mura bhfuil diantacaíocht ar fáil
dóibh ina luathbhlianta ar scoil. Sin é an fáth a bhfuil ceithre rang
speisialta agus caoga curtha ar bun ag an Roinn Oideachais agus
Eolaíochta in áiteanna éagsúla, agus múinteoir is teiripí urlabhra agus
teanga ar fáil i ngach rang acu chun diantacaíocht a thabhairt do seachtar
dalta ar feadh dhá bhliain.

Bhí gach ceann den cheithre rang is caoga páirteach sa mheastóireacht
seo. Le cabhair ceistneoirí, bailíodh sonraí i dtaobh gach ranga, sonraí a
sholáthraigh léargas cuimsitheach ar na daltaí agus ar conas a
ionramháladh fadhbanna mar iontráil daltaí agus scaoileadh chun siúil
leo. Rinneadh taighde níos mine ar 16 rang speisialta. Chuige seo rinne
cigirí breathnadóireacht ranga, rinne siad athbhreithniú ar dhoiciméid
ranga agus scoile, chuir siad ceistneoirí á líonadh agus bhí agallaimh ar
leith acu le foirne scoile, le teiripithe agus le tuismitheoirí. Rinneadh
suirbhé leantach ar iarscoláirí ranganna speisialta SSLD, agus, mar
chlabhsúr ar an meastóireacht, eagraíodh seimineár lae do lucht gairme
le cabhair an Chláir Tacaíochta Curaclaim Bhunscoile. Cuireann scóip
na meastóireachta, chomh maith le gairmiúlacht agus comhoibriú na
ndaoine go léir a bhí páirteach inti, le hiontaofacht na dtorthaí a tháinig
aisti.

Déantar cur síos ar fud na tuairisce ar ghnéithe éagsúla den chleachtas is
fearr, agus is féidir tarraingt astu seo chun forbairt a dhéanamh ar an
soláthar atá á chur ar fáil. Is mór an pléisiúr dom a thuairisciú go raibh
formhór mór na dtuismitheoirí an-sásta leis na seirbhísí oideachais agus
teiripe a bhí á bhfáil ag a gcuid leanaí.Aithníodh laigí sa soláthar freisin
agus tá moltaí soiléire anseo faoi conas iad sin a leigheas. Caithfear díriú
go háirithe ar an gcaoi a gcomhlíonann coistí iontrála a ról agus ar cé
chomh dlúth a chloíonn siad leis na critéir do SSLD, mar a leagtar
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amach iad i ndoiciméid ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta. Tá sé
ríthábhachtach go n-úsáidfí an maoiniú ardleibhéil do na ranganna seo
ar mhaithe leis na daltaí ar dóibh é.

Ba mhaith liom na múinteoirí agus na teiripithe urlabhra agus teanga
sna ranganna seo a mholadh as an bpáirt rathúil a ghlacann siad i soláthar
taithí thairbheach éifeachtach oideachais do na daltaí. Tá an-mholadh
tuillte freisin ag na cigirí a rinne an mheastóireacht, as an gcur chuige
proifisiúnta críochnúil a bhí acu i leith na hoibre sin.Tá ár mbuíochas
ag dul, chomh maith, do phríomhoidí na scoileanna, do thuismitheoirí
na leanaí agus go háirithe d’foirne na ranganna speisialta, idir
mhúinteoirí agus teiripithe urlabhra agus teanga, as an gcomhoibriú
díograiseach a rinne siad le lucht na meastóireachta. Táimid faoi
chomaoin, freisin, ag foireann an Chláir Tacaíochta Curaclaim
Bhunscoile a rinne éascaíocht ar an seimineár do lucht gairme.

Tá súil agam go mbainfidh tú tairbhe as an tuairisc seo agus go mbeidh
sí ina háis úsáideach acu siúd ar fad atá páirteach i bhforbairt an
tsoláthair a dhéantar do dhaltaí a bhfuil SSLD orthu.

Éamon de Staic

Príomh-Chigire

Nollaig 2005
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againn a gcuid oibre sin agus táimid faoi chomaoin freisin ag na daoine
a d’fhreastail ar an seimineár, a nocht a gcuid tuairimí agus a thug a
dtacaíocht don obair.

Táimid buíoch, chomh maith, de Keira Rigney ón Rannóg Pearsanra a
rinne an clóscríobh.
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CAIBIDIL 1
RÉAMHRÁ: LEAGAN AMACH AN tSOLÁTHAIR

1.1 Réamhrá
Soláthraíonn an tuairisc seo torthaí meastóireachta a rinneadh ar sholáthar
oideachais do dhaltaí a bhfuil sain-neamhoird urlabhra agus teanga orthu
(SSLD) i ranganna speisialta i ngnáthbhunscoileanna. Cigireacht na Roinne
Oideachais agus Eolaíochta a rinne an mheastóireacht sa bhliain 2002.

Sa tuairisc a chuir an Coiste Athbhreithnithe ar Oideachas Speisialta (SERC)
ar fáil, mínítear gurb é atá i gceist le daltaí a bhfuil SSLD orthu ná iad siúd a
bhfuil a gcumas neamh-bhriathartha sa mheánraon nó níos airde, ach a bhfuil
a dtuiscint ar chaint agus a gcumas chun iad féin a chur in iúl sa chaint an-
teoranta (DES 1993).

Aithnítear agus déantar cur síos ar riachtanais leanaí a bhfuil SSLD orthu mar
seo a leanas:

� iad a bheith i ranganna beaga;

� luath-aithint agus idirghabháil;

� curaclam a mhúintear trí mheán teanga an bhaile, agus gan an dara teanga
i gceist ann, agus cé go bhfuil an curaclam seo cosúil leis siúd a mhúintear
dá gcomhdhaltaí sna ranganna príomhshrutha, bíonn aicean áirithe
leanúnach ann ar an teanga a bhaineann le gach ábhar ar leith;

� clár struchtúrtha teanga atá dírithe ar riachtanais aitheanta;

� dianteiripe urlabhra agus teanga;

� deiseanna caidrimh le daltaí eile sna ranganna príomhshrutha; agus

� cur chuige comhordaithe a bheith ag tuismitheoirí agus ag múinteoirí i
leith forbairt an linbh i gcúrsaí teanga.

(DES 1993)

1.2 Ranganna do Leanaí a bhfuil Sain-Neamhoird Urlabhra
agus Teanga orthu

Cuirtear ranganna speisialta áirithe do leanaí a bhfuil SSLD orthu ar fáil do
ghnáthbhunscoileanna. Soláthraítear múinteoir lánaimseartha do gach rang
speisialta, agus bíonn cóimheas laghdaithe daltaí le múinteoir, 7 : 1 i gceist
(DES, 1993). Bítear ag súil go soláthróidh teiripithe urlabhra agus teanga atá
fostaithe ag Boird Sláinte áitiúla an teiripe sin do na leanaí sna ranganna, ar
feadh ceithre huaire a’ chloig sa lá ar a laghad. Díolann an Roinn Oideachais
agus Eolaíochta deontais bhreise caipitíochta i leith gach linbh atá cláraithe sna
ranganna agus íocann an Roinn costais iompair laethúla chuig na scoileanna i
gcás leanaí a bhfuil gá acu leis. Síceolaithe atá fostaithe ag Boird Sláinte áitiúla,
nó i gcásanna áirithe, ag an Seirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais
(NEPS), soláthraíonn siadsan seirbhísí tacaíochta síceolaíochta do na ranganna.
Ní sholáthraítear Cúntóir Riachtanas Speisialta (SNA) do rang i gcónaí.
Soláthraíonn an Roinn na Cúntóirí seo, áfach, do roinnt áirithe daltaí aonair
atá cláraithe sna ranganna, faoi théarmaí na gciorclán um oideachas speisialta a
eisíodh le déanaí (DES, 2002a).



Is é is aidhm do na ranganna seo ná freastal a dhéanamh ar neamhoird urlabhra
agus teanga na ndaltaí trí oideachas oiriúnach agus dianteiripe urlabhra agus
teanga a chur ar fáil i gcomhthéacs curaclaim leathain bhunscoile a bhfuil
cothromaíocht ann. Leagtar béim ar luathidirghabháil; cuirtear leanaí sna
ranganna speisialta seo agus iad ag leibhéal na naíonán nó rang 1. Bíonn dhá
rang speisialta i mbunscoileanna áirithe, rang sóisearach agus rang sinsearach,
agus aistrítear cuid de na leanaí go dtí an rang sinsearach tar éis dóibh tamall a
chaitheamh sa rang sóisearach.

Caitheann formhór mór na leanaí bliain nó dhó sa bhunscoil áitiúil sula 
n-aistrítear go rang speisialta iad.Tar éis dóibh dhá bhliain a chaitheamh sa rang
speisialta, filleann formhór na leanaí ar an ngnáthscoil áitiúil, má cheaptar go
bhfuil feabhas tagtha orthu agus nach bhfuil gá acu feasta le soláthar speisialta
oideachais. Cuirtear teiripe urlabhra agus teanga ar fáil go leanúnach i gclinicí
áitiúla do roinnt mhaith de na leanaí seo, tar éis dóibh filleadh ar na scoileanna
áitiúla agus cuirtear tréimhsí múinteoireachta bunaithe ar acmhainní ar fáil
dóibh, faoi réir téarmaí na gciorclán um oideachas speisialta a d’eisigh an
Roinn Oideachais (DES, 1999; 2002b; 2003).

1.3 Tuairisc an Choiste Athbhreithnithe ar Oideachas
Speisialta (Tuairisc SERC)

Áitíonn Tuairisc SERC go gcaithfear meastóireacht síceolaíochta a dhéanamh
sula n-aithnítear go foirmiúil go bhfuil sain-neamhoird urlabhra agus teanga ar
leanbh, chun deimhin a dhéanamh de go bhfuil leibhéal cumais intleachtúil
ann/inti a d’fhéadfaí a fhorbairt le go mbeadh sé sa mheánraon. Thairis sin,
caithfidh teirípí urlabhra a dheimhniú go bhfuil gníomhú an linbh i ngné
amháin nó níos mó de chúrsaí teanga ag leibhéal atá go sonrach faoi bhun
ghnáthleibhéal daltaí atá ar chomhaois leis/léi. Rud eile, ní ghlacfar le laige
éisteachta, laige coirp, ná le fadhb mothúcháin nó iompair mar bhunchúis leis
an neamhord urlabhra nó teanga.

Molann Tuairisc SERC go ndéanfaí comhordú ar na modhanna a úsáideann
na daoine go léir – agus tuismitheoirí san áireamh – atá páirteach i bhforbairt
na leanaí i gcúrsaí teanga.Tuigtear go mbeidh fadhbanna iarsmacha ag daltaí a
aistríonn ó ranganna do leanaí a bhfuil SSLD orthu go gnáthranganna, go
háirithe i dtuiscint agus in úsáid teanga scríofa.

Luath-aithint
Leagtar béim sa Tuairisc ar a thábhachtaí atá sé go n-aithneofaí leanaí a bhfuil
SSLD orthu go luath agus go mbeadh daoine sciliúla a bhfuil cáilíochtaí
profisiúnta acu páirteach i gcláracha luathidirghabhála. Chomh maith le critéir
a leagan amach chun leanaí a bhfuil SSLD orthu a aithint, molann Tuairisc
SERC go sonrach go ndéanfaí soláthar do leanaí a n-aithnítear go bhfuil SSLD
orthu ag an leibhéal réamhscoile. Molann an tuairisc go ndéanfaí soláthar
réamhscoile, más féidir, i gcomhar le scoileanna a bhfuil ranganna iontu cheana
féin do leanaí a bhfui SSLD orthu.

Molann an tuairisc, thairis sin, go nglacfadh leanaí a chuirtear sna ranganna
speisialta seo páirt sna gnáthranganna agus iad i mbun gníomhaíochtaí áirithe,
de réir mar a oireann. Luann an tuairisc gur mhaith ab fhiú an gá atá le
ranganna speisialta a sholáthar in iarbhunscoileanna a iniúchadh, agus gur chóir
soláthar a dhéanamh do leanaí a bhfuil SSLD orthu i mbunscoileanna nó in
iarbhunscoileanna le cúnamh múinteoirí tacaíochta foghlama agus teiripithe
urlabhra agus teanga (iad seo le soláthar ag na Boird Sláinte).

C
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1.4 Bunús, Forbairt agus Dáileadh Ranganna
Cé gur cuireadh an chéad rang do leanaí a bhfuil SSLD orthu ar bun fiche
bliain ó shin, is ó 1990 i leith a bunaíodh a bhformhór. Sa bhliain 1993 d’aithin
Tuairisc SERC naoi rang san iomlán, i seacht scoil – sé cinn de na ranganna
sin i mBaile Átha Cliath, ceann amháin i nGaillimh, ceann i Luimneach agus
ceann in Inis.

Ní léir cad ba chúis leis na ranganna tosaigh a bhunú agus níl fáil ar fhianaise
ar bith ar pholasaí a d’aontaigh An Roinn Sláinte agus Leanaí leis an Roinn
Oideachais agus Eolaíochta maidir le bunú soláthar oideachais speisialta den
saghas seo. I mbeagán focal, tá a dhealramh ar an scéal gurbh amhlaidh a thuig
teiripithe urlabhra agus teanga, a bhí fostaithe ag boird sláinte áitiúla, go raibh
gá le ranganna speisialta agus gur iarr siad comhoibriú na scoileanna áitiúla i
mbunú na ranganna. Bhí sé d’aidhm ag na ranganna seirbhís teiripe urlabhra
agus teanga a sholáthar a bhí dírithe ar leanaí a raibh SSLD orthu, i
gcomhthéacs oideachais. Braitheadh go mbeadh seirbhís den saghas seo níos
éifeachtaí chun freastal a dhéanamh ar riachtanais na leanaí ná teiripe urlabhra
agus teanga a bheadh bunaithe sa chlinic. Go ginearálta, bhí comhoibriú i
gceist i mbunú na ranganna idir seirbhisí teiripe urlabhra agus teanga, oifigigh
na mbord sláinte, foirne scoile, boird bhainistíochta agus foireann chigireachta
na Roinne Oideachais agus Eolaíochta; bhí na cigirí mar nasc idir rannóga
riaracháin sa Roinn agus áisíneachtaí áitiúla.

Tá 54 rang á reachtáil faoi láthair do leanaí a bhfuil SSLD orthu. Tá na
scoileanna seo lonnaithe go héagothrom ar fud na tíre. (Féach Figiúr 1 thíos).

Figiúr 1: Suíomh na Ranganna do Leanaí a bhfuil SSLD orthu (2004).

Tá na 54 rang ar siúl i 45 bhunscoil éagsúla (Féach Tábla 1 thíos). Le cúpla
bliain anuas a bunaíodh breis is leath na ranganna. Ranganna sóisearacha is ea
tuairim is 75% den iomlán (40 scoil), agus iad ag freastal ar leanaí atá idir 5 agus
8 mbliana d’aois; ranganna sinsearacha is ea an chuid eile agus iad ag freastal ar
leanaí atá os cionn 8 mbliana d’aois.

Shroich an méadú ar líon na ranganna buaicphointe sna blianta 1994 go 2001:
bunaíodh 46 rang i rith na tréimhse sin. Níor bunaíodh rang ar bith ó shin agus
is é is dóichí ná go bhfuil páirt nach beag sa mhéid seo ag na deacrachtaí atá
ag na boird sláinte maidir le hearcú teiripithe urlabhra agus teanga chun tacú
le bunú ranganna breise.
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Leitir Ceanainn,
Sligeach,
Béal Átha an Fheá,
Caisleán an
Bharraigh,
Longfort,
Ros Comáin,
Áth Luain,
Béal Átha na Slua,
An Rinn Mhór.

Inis,
Luimneach,
Aonach
Urmhumhan,
Caisleán Nua Thiar,
Trá Lí,
Cill Airne,
Mala,
An Bhlárna,
Baile an Chollaigh,
Corcaigh,
Seanbhaile,
Gleanntán.

Muineachán,
An Cabhán,
Dún Dealgan,
Droichead
Átha,
An Uaimh,
Áth Troim,
Dún na
Bóinne,
An Muileann
gCearr.

Port Mearnóg,
Baile an
Teampaill,
Tamhlacht
Droim
Chonrach,
An Tulach Mór,
Port Laoise,
Cill Chainnigh,
Inis Córthaidh,
Cluain Meala,
Port Láirge,



Uimhir Rolla Ainm na Scoile Contae Ranganna SSLD

17326B S N Naomh Feidhlim, Cabhán Co an Chabháin 1

16677C Bunscoil Na Mbráithre, Inis Co an Chláir 1

17957N Ennis Convent Infant N.S., Inis Co.An Chláir 1

12473M Greenmount Monastery N.S., Cathair Chorcaí 2

13889C Shanbally N.S., Rinn Scide Co. Chorcaí 1

15011M Scoil Náisiúnta C. Bhlarna Co. Chorcaí 1

15484J S.N. Gleanntáin Co. Chorcaí 1

19256Q Scoil Ghobnatan, Mala Co. Chorcaí 1

19771J Scoil Barra, Baile an Chollaigh Co. Chorcaí 1

17728V Scoil Náisiúnta Talamh Na Coille, Leitir Ceanainn Co. Dhún na nGall 1

19472W St Mark’s Junior N.S., Springfield,Tamhlacht Co. Átha Cliath 2

19541P Scoil Ard Mhuire, Belgard Heights,Tamhlacht Co. Átha Cliath 1

11525A Scoil Phádraig, Droim Chonrach Baile Átha Cliath 2

10296G Scoil Naomh Mearnóg, Port Mearnóg Co. Átha Cliath 1

19939V Scoil Náisiúnta An Dea Aoire, Baile an Teampaill, Co. Átha Cliath 2

19401W Scoil Náisiúnta Caitríona Sóisearach, Renmore Co. na Gaillimhe 1

19468I Scoil Náisiúnta Caitriona Sinsearach, Renmore Co. na Gaillimhe 1

20042E Scoil An Chroí Naofa, Béal Átha na Slua Co. na Gaillimhe 1

13530D Scoil Mhuire,Tobar Mui Doire,Traili Co. Chiarraí 1

19512I St Oliver’s N.S., Ballycasheen, Cill Áirne Co. Chiarraí 1

19925K Scoil Mhuire, Presentation Convent, Parnell St Co. Chill Chainnigh 2

13386W Scoil Náisiúnta An Chroí Ronaofa, Portlaoise Co Laoise 1

06936R St John’s Convent, Cathedral Place Cathair Luimnigh 1

18677M Scoil Máthair Dé, Cuar Bothar Theas Cathair Luimnigh 2

17951B Scoil Ó Curáin B,An Caisleán Nua Co. Luimnigh 1

18178R Naomh Seosamh, Clochar na Trócaire Co. an Longfoirt 2

19479N Rathmullan N.S., Rathmullen, Croichead Átha Co. Lú 1

19673J Naomh Seosamh, Dún Dealgan Co. Lú 1

05215W Scoil Náisiúnta Croí Íosa, Béal an Átha Co. Mhaigh Eo 1

18542M Scoil Náisiúnta Naomh Pádraig, Caisleán an Bharraigh Co. Mhaigh Eo 1

00883P Áine Naofa N.S.,An Uaimh Co. na Mí 1

16646O St Mary’s Convent N.S., Baile Átha an Troim Co. na Mí 2

20032B Dún Bóinne S., Dún Bóinne Co. na Mí 1

17150N Scoil Mhuire, Muineachán Co. Mhuineacháin 1

17746A Scoil Colmáin Naofa, Muclach, Screagain, Co. Uibh Fháilí 1

An Tulach Mhór

18797W Scoil Náisiúnta Naomh Seosamh,An Tulach Mhór Co. Uibh Fháilí 1

15083O Scoil Mhuire, Ros Comáin Co. Ros Comáin 1

19974A Scoil Eoin Naofa, Sráid An Teampaill Co. Shligigh 2

16344V Scoil Mhuire B.S.,An tAonach Co.Thiobraid Árann 1

12180U Scoil Náisiúnta Na Toirbhirte, Cluain Meala Co.Thiobraid Árann 1

19955T Scoil Náisiúnta Na Toirbhirte, Clocar Na Toirbhirte Co. Phort Láirge 1

00934G Clochar na Toirbhirte S.,An Muileann gCearr Co. na hÍarmaí 1

17025K Scoil Náisiúnta na nDun,An Muileann gCearr Co. na hIarmaí 1

20073P Scoil Mhuire, Áth Luain Co. na hIarmaí 1

20003R St Aidan’s Parish School, Inis Coirthe Co. Loc Garmán 1
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Tábla 1: Suíomh na Ranganna Speisialta do Dhaltaí a bhfuil Sain-Neamhoird Urlabhra agus Teanga orthu



1.5 Clárú Leanaí sna Ranganna
Ag an leibhéal áitiúil, déanann coiste iontrála riaradh ar chlárú leanaí sna
ranganna. Bíonn na daoine seo a leanas ar an gcoiste sin: príomhoide na scoile,
múinteoir an ranga speisialta, an teiripí urlabhra agus teanga a bhíonn ag obair
leis an rang áirithe sin, síceolaí a bhaineann le NEPS nó leis an mBord Sláinte
áitiúil agus bainisteoir na seirbhísí áitiúla teiripe urlabhra agus teanga. I
mbeagán cásanna bíonn síceolaithe a bhfuil cliantacht phríobháideach acu agus
péidiatraithe ar na coistí iontrála. Bíonn coiste iontrála amháin freagrach, de
ghnáth, as clárú leanaí i rang(anna) speisialta a bhaineann le scoil áirithe
amháin.Tugtar sampla i dTábla 2 de bhallraíocht 31 choiste iontrála a bhíonn
ag freastal ar scoileanna aonair.

Tábla 2: Ballraíocht 31 Choiste Iontrála, mar shampla,
a bhíonn ag freastal ar Scoileanna Aonair

I gcásanna áirithe, áit a bhfuil ranganna suite sa réigiún ginearálta céanna,
déanann comhchoiste iontrála riaradh ar chlárú leanaí sna ranganna uile.
Feidhm chomhairleach amháin a bhíonn ag na coistí iontrála go léir i leith a
gcuid bord bainistíochta. Ar deireadh thiar, is iad boird bhainistíochta na
scoileanna atá freagrach as leanaí a chlárú i ranganna speisialta.

Agus leanaí á gclárú acu, oibríonn coistí iontrála, de ghnáth, faoi réir na
dtreoirlínte atá i dTuairisc SERC agus faoi réir na gcritéar atá leagtha amach i
gciorcláin DES (DES, 1999; 2002b). De réir Ciorcláin 08/02 Aguisín 2, ba
chóir go sásodh leanaí gach ceann de na critéir seo a leanas:

� Go léiríonn triail chaighdeánaithe éirime neamh-bhriathartha a chuireann
síceolaí ar an leanbh go bhfuil cumas an linbh, lasmuigh dá chumas
briathartha, sa mheán-raon nó os a chionn;

� Go léiríonn triail chaighdeánaithe ar fhorbairt teanga a chuireann teiripí
urlabhra ar an leanbh, go bhfuil gníomhú an linbh i gceann amháin nó níos
mó de na príomhréimsí forbartha urlabhra agus teanga ag dhá dhiallas
chaighdeánaithe nó níos mó faoi bhun an mheáin, nó a chomhleibhéal sin
go ginearálta;

� Nach laige éisteachta is bun le fadhbanna an linbh; má tá laige éigin
éisteachta i gceist, ba chóir go mbeadh tairseach éisteachta na minicíochtaí
a bhaineann le hurlabhra ag leibhéal 40 Db;

� Nach n-áirítear mí-eagair mothúcháin ná iompair, ná míchumas coirp mar
bhunchúiseanna;

� Nach n-áirítear leanaí a bhfuil moill nó fadhbanna urlabhra nó teanga acu
sa chatagóir seo.

(DES 2000b)1

I gcásanna inar mó an t-éileamh ar áiteanna ná an soláthar, tá córas curtha le
chéile ag coistí iontrála áirithe chun cabhrú leo cinní a dhéanamh i dtaobh
fiúntas iarratais amháin seachas a chéile.
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1 Tharraing cigirí siar as ballraíocht sna coistí sin, chun díriú ar a bpríomhchúram – cigireacht.

Ballraíocht Príomhoide Múinteoir Síceolaí ón Síceolaí ó Teiripí Cigire*
an Choiste mBord NEPS Urlabhra
Iontrála Sláinte agus Teanga

31 31 25 9 31 30



Líon na ndaltaí atá i dteideal a gcláraithe a mheas
Úsáidtear figiúirí anseo a sholáthraigh 31 scoil sa bhliain 2002, scoileanna a
bhfuil daltaí dá gcuid i 37 rang speisialta, chun an t-éileamh atá ar áiteanna sna
ranganna sin a léiriú. Cuireadh iarratais isteach thar ceann breis is 300 dalta ar
na 137 bhfolúntas sna 37 rang speisialta. Chinn na coistí iontrála go raibh 250
dalta i dteideal áiteanna a fháil (Féach Figiúr 2 thíos); d’fhág sin nach raibh áit
ar bith ar fáil do 113 dalta díobh sin.

Figiúr 2 Líon na nDaltaí Cáilithe a Cláraíodh sna Ranganna

Tá éileamh ar i bhfad níos mó áiteanna sna ranganna seo ná mar atá d’áiteanna
ar fáil faoi láthair. Tá a dhealramh ar an scéal gur mar seo a bheidh, sa
mheántéarma ar a laghad, go dtí go leigheastar an t-easnamh i seirbhísí teiripe
urlabhra agus teanga, i dtreo go bhféadfar ranganna speisialta breise a chur ar
fáil, nó go gcuirtear cineál eile soláthair éifeachtaigh teiripe urlabhra agus
teanga ar fáil do leanaí a bhfui SSLD orthu.

1.6 Meastóireacht na gCigirí ar Ranganna do Leanaí a
bhfuil SSLD orthu

Rinne an fhoireann cigireachta meastóireacht ar an soláthar do leanaí a bhfuil
SSLD orthu i rith na tréimhse Eanáir go Meitheamh 2002. Bhí eagrú agus
comhordú na meastóireachta seo de chúram ar ghrúpa stiúrtha a raibh baill air
ó dhá Aonad Gnó Cigireachta; ón Aonad Tacaíochta agus Taighde
Meastóireachta (ESRU) agus ó Aonad Gnó 9 (Oideachas Speisialta).
D’fhorbair an grúpa stiúrtha eiseamláir meastóireachta cheithre – shnáithe a
raibh na heilimintí seo a leanas inti:

� Sonraí le bailiú i dtaobh daltaí i 54 rang speisialta i 45 scoil;

� Gníomhaíochtaí ranga le breithniú ag cigire i 16 rang speisialta samplacha;

� Doiciméid scoile agus ranga le hiniúchadh ag an gcigire, doiciméid
phleanála san áireamh;

� Ceistneoirí le líonadh ag príomhoidí, ag múinteoirí ranganna speisialta agus
ag tuismitheoirí i dtaobh an tsoláthair do leanaí a bhfuil SSLD orthu;

� Agallaimh struchtúrtha le reachtáil ag cigire le príomhoidí, le múinteoirí na
ranganna speisialta, le tuismitheoirí agus le teiripithe teanga;

� Seimineár iarmheastóireachta lae le reachtáil don fhoireann ghairmiúil –
múinteoirí na ranganna speisialta agus teiripithe urlabhra agus teanga san
áireamh – ar fhadhbanna a bhaineann le soláthar oideachais do leanaí a
bhfuil SSLD orthu;

� Suirbhé iar-idirghabhála le déanamh níos déanaí ar ghrúpaí roghnaithe
ranga iardhaltaí as measc na sé rang déag a ndearnadh meastóireacht orthu.
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1.7 Éirim na Tuairisce seo
Tá naoi gcaibidil sa tuairisc. Déantar athbhreithniú i gCaibidil 2 ar an taighde
atá foilsithe, rud a sholáthraíonn creatlach eolais a bhféadfar torthaí na
meastóireachta a mheá ina leith. Tugtar mioneolas i gCaibidil 3 ar na
modhanna bailiúcháin, anailíse agus sintéise sonraí a úsáideadh. Tá próifíl na
ndaltaí atá cláraithe sna ranganna speisialta ar fáil i gCaibidil 4. Gheofar anailís
chomhtháite ar na sonraí a fuarthas ó na ceistneoirí agus ó na hagallaimh
struchtúrtha i gCaibidil 5. Mínítear an próiséas meastóireachta scoil-bhunaithe
i gCaibidil 6. I gCaibidil 7 cuirtear sonraí i láthair a fuarthas as an suirbhé iar-
idirghabhála a rinneadh ar ghrúpaí roghnaithe ranga iardhaltaí.Tá achoimre i
gCaibidil 8 ar an seimineár lae don fhoireann ghairmiúil a dhírigh ar
fhadhbanna a bhaineann le soláthar oideachais do leanaí a bhfuil SSLD orthu.
Ar deireadh thiar, ríomhann Caibidil 9 na torthaí agus na moltaí a d’éirigh as
anailís chuimsitheach a dhéanamh ar na sonraí go léir a sholáthraigh an
mheastóireacht. Déantar cur síos sna hAguisíní freisin ar chuid de na
hionstraimí a úsáideadh i mbun na meastóireachta.
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CAIBIDIL 2

SAIN-NEAMHOIRD
URLABHRA AGUS
TEANGA:
ATHBHREITHNIÚ AR AN
LITRÍOCHT



CAIBIDIL 2
SAIN-NEAMHOIRD URLABHRA AGUS TEANGA:
ATHBHREITHNIÚ AR AN LITRÍOCHT

2.1 Réamhrá
Rinneadh athbhreithniú ar raon cuimsitheach litríochta ar sholáthar oideachais
do leanaí a bhfuil sain-neamhoird urlabhra agus teanga (SSLD) orthu mar
chúlra réasúnach don mheastóireacht.Tugtar torthaí an athbhreithnithe faoi na
ceannteidil seo a leanas: sainmhíniú, cad is cúis leis?, leitheadúlacht, torthaí,
modhanna idirghabhála, saghsanna soláthair oideachais, aistriú go dtí an
soláthar príomhshrutha oideachais, chomh maith le hoiliúint agus forbairt
ghairmiúil.

2.2 Sainmhíniú
Úsáidtear téarmaí éagsúla i litríocht na taighde chun cur síos a dhéanamh ar na
deacrachtaí a bhíonn ag leanaí sa réimse seo den oideachas. Is mó údar a
úsáideann an téarma lagú urlabhra agus teanga ((SLI), faoi mar gur lagú dúchais
ba bhun leis. Úsáideann An Roinn Oideachais i Queensland na hAstráile an
téarma lagú urlabhra-teanga agus míníonn siad mar seo a leanas é

‘…lagú bunúsach sna struchtúir néareolaíocha, chognaíocha
agus/nó sna struchtúir coirp ar sainchuid den phróiseáil urlabhra-
teanga iad, agus laghdú nach beag ar chumas caidrimh an dalta
mar thoradh air’.

(Stát Queensland, 1998: 64)

Sainíonn doiciméad Queensland gur lagú bunúsach é an míchumas caidrimh,
lagú nach féidir é a chur i leith lagú intleachta, ná lagú coirp, lagú radhairc, ná
lagú éisteachta, ná i leith fachtóirí sóisialta/mothúcháin nó fachtóirí soch-
chultúir. Úsáidtear an téarma moill urlabhra-teanga sa Ríocht Aontaithe mar
théarma uileghabhálach do réimse fadhbanna a bhaineann leis an luath-óige.
Déantar cur síos air uaireanta mar eisréimneacht gan choinne, gan mhíniú, i
gcumas teanga, áit nach n-aithnítear laige ar bith i gcumais fhorbartha eile
(Rice, 2000). Níl sainmhíniú tugtha ar an difríocht idir téarmaí mar moill,
neamhord, míchumas agus lagú, ach is minic a úsáidtear an téarma sainlagú
urlabhra agus teanga chun cur síos a dhéanamh ar leanaí a léiríonn
meastóireacht orthu go bhfuil neamhréiteach nach beag idir a gcumas urlabhra
agus a gcumas gníomhúcháin (Haines & Naidoo, 1991). Ar nós sainmhínithe
ar SSLD, ní áiríonn sainmhínithe ar SLI leanaí a bhfuil easpa éisteachta,
neamhoird i réimse an uathachais, míchumas coirp ná míchumas ginearálta
foghlama orthu.

Cé go ndéanann roinnt mhaith daoine údarásacha cur síos ar SLI i dtéarmaí an
neamhréitigh idir cumas briathartha agus cumas neamh-bhriathartha, níl a
dhealramh ar an scéal nach bhfuil comhaontú uilíoch ann ar a mhéid is féidir
a rá gur neamhord sonrach urlabhra agus teanga é an neamhréiteach sin.
Déanann Rice (1997) agus Leonard (1998) cur síos ar SLI mar neamhord
forbartha a aithnítear i neamhréiteach idir scóir a ghnóthaíonn leanaí ar
thrialacha teanga agus a gcuid scór ar thrialacha i scileanna cognaíocha neamh-
bhriathartha, neamhréiteach a bhíonn idir 1.5 agus 2 dhiallas chaighdeánacha
faoi bhun an mheáin, de ghnáth.

M
ea

st
ói

re
ac

ht
 a

r 
R

an
ga

nn
a 

Sp
ei

sia
lta

 d
o 

D
ha

lta
í 

a 
bh

fu
il 

sa
in

-N
ea

m
ho

ir
d 

U
rl

ab
hr

a 
ag

us
 T

ea
ng

a 
O

rt
hu

13



Déantar sainmhíniú ar SSLD i dTuairisc an Choiste Athbhreithnithe ar
Oideachas Speisialta (Tuairisc SERC) mar

‘…iad siúd a bhfuil a gcumas neamh-bhriathartha sa mheánraon
nó níos airde ach a bhfuil mórbhac ar a dtuiscint agus ar chur a
smaointe in iúl trí mheán na teanga labhartha’.

(An Roinn Oideachais Agus Eolaíochta DES 1993: 91)

Luann údair na tuairisce nach féidir neamhord sonrach urlabhra agus teanga a
chur i leith fachtóirí mar mháchail éisteachta, neamhord mothúcháin nó
iompair, nó míchumas coirp. D’fhéadfadh go mbeadh deacracht i gceist sna
neamhoird le comhpháirt amháin nó níos mó den chaidreamh urlabhra,
tuiscint agus/nó cur i bhfocail, eilimintí mar aithris ar chumadh agus táirgeadh
fuaimeanna cainte, ábhar na teachtaireachta, an chomhréir agus an ghramadach
nó úsáid na hurlabhra i gcaidreamh le daoine eile (DES, 1993).

Tugann an Roinn Oideachais agus Eolaíochta sainmhíniú níos déine ar an
neamhréiteach i nóta eolais (DES, 2002c) ar acmhainní do leanaí a bhfuil
riachtanais speisialta oideachais acu. Chun go mbeidh dalta i dteideal leas a
bhaint as soláthar speisialta, a deir an nóta, caithfidh a chumas
neamhbhriathartha a bheith sa mheán-raon agus caithfidh an dalta a bheith
measúnaithe ag teiripí urlabhra agus teanga ag dhá dhiallas chaighdeánacha ar
a laghad faoi bhun an mheáin i gceann amháin nó níos mó de phríomhréimsí
forbartha urlabhra agus teanga.

2.3 Cad is cúis leis?
Ní léir fós cad is cúis le SSLD. Tá moll mór fianaise ag teacht chun cinn,
bunaithe ar phatrúin clainne, go bhfuil comhpháirt ghéiniteach nach beag i
gceist. Léiríonn roinnt staidéar taighde ar chúplaí, mar shampla, gur dóichí
SSLD a bheith ar chúpla comhionann ná ar chúpla neamhchomhionann
(Bishop, North, and Donlan, 1995;Tomblin and Buckwalter, 1998).Tá patrúin
SSLD ó ghlúin go glúin nótálta ag clinicithe áirithe agus aithnítear
leitheadúlacht níos mó i measc deartháireacha agus deirfiúracha de réir patrúin
éagsúla clainne (Tomblin, 1989).Tugadh faoi deara leitheadúlacht níos airde i
measc aithreacha, deartháireacha, agus deirfiúracha (thart ar 29%) ná i
máithreacha (7%) (Rice, Haney, and Wexper, 1998; Tallal, Ross and Curtis,
1989). Níl aon saghas míonormáltachta inchinne léirithe ag na teicneolaíochtaí
diagnóiseacha atá ann faoi láthair, i measc leanaí a bhfuil SSLD orthu.

2.4 Leitheadúlacht
Mar gheall ar a dheacra atá sé critéir chruinne diagnóiseacha a leagan amach,
tá difríochtaí móra idir mheastacháin éagsúla ar leitheadúlacht SSLD. Sna
staidéir taighde a ndearnadh athbhreithniú orthu, síneann na figiúirí
leitheadúlachta ó thart ar 2% go 10%. Is deacair tátal daingean faoin
leitheadúlacht a bhaint as na figiúirí toisc nach bhfuil lucht taighde ar aon
intinn faoi shainmhínithe. Sa chuntas ar staidéar a rinne Paul, Hernandez,
Taylor and Johnson (1996), tuairiscítear go raibh leitheadúlacht 1.65% ann, idir
chásanna éadroma, mheánchásanna agus dhianchásanna, ach 0.65%
dianchásanna. Fuair Stephenson agus Richman (1976) ráta leitheadúlachta
0.6% do SLI, áit nach raibh fadhbanna eile forbartha i gceist.Tá an meastachán
seo ar ráta leitheadúlachta thart ar 0.6% do dhianSLI le fáil i roinnt eile staidéar
taighde freisin.

Déanann staidéir eile, a d’úsáid critéir dhiagnóiseacha níos ísle, is cosúil,
meastacháin a thugann le tuiscint go bhfuil an ráta leitheadúlachta i bhfad níos
airde. Mheas Tomblin, Smith, agus Zhang (1997) go bhfaighfí amach go bhfuil
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SLI ar 7% de naíscoláirí dá gcuirfí triail orthu go léir. Fuair siad amach freisin
nach bhfuil ach 25% de na leanaí a bhfuil SLI orthu cláraithe i gcláir
idirghabhála, rud a thugann le tuiscint go raibh fadhbanna níos déine ar 2% nó
mar sin.

2.5 Torthaí
Tá úsáid teanga ar son caidrimh ar cheann de shaintréithe sonracha an duine.
Sainmharcanna i bhforbairt na teanga labhartha a bhaint amach, aithnítear é sin
mar chuid thábhachtach den phróiseas ginearálta forbartha. Leanbh a bhfuil
neamhord caidrimh de shaghas ar bith air, d’fhéadfadh go ndealódh an
neamhord sin amach é óna thimpeallacht shóisialta agus óna thimpeallacht
oideachais; ar an ábhar sin tá sé riachtanach go ndéanfaí idirghabháil oiriúnach
in am. Leanaí a n-aithnítear forbairt mhoillithe teanga orthu, tá baol mór ann
go mbeidh fadhbanna iompair agus fadhbanna síciatracha acu, agus is minic
scileanna teoranta litearthachta acu (Bishop, 1994).

Is iomaí cuntas atá ar fáil ar a mhéid a théann deacrachtaí urlabhra agus teanga
i bhfeidhm ar spriocanna oideachais a bhaint amach. Léiríonn staidéir taighde
a ndearna Law et al (1998) athbhreithniú orthu go mbíonn fadhbanna
léitheoireachta ag idir 41% agus 75% de leanaí a bhfuil fadhbanna teanga acu,
agus iad in aois a hocht mbliana. Is léir, mar sin, go dtéann deacrachtaí teanga
agus fadhbanna litearthachta i bhfeidhm ar a chéile. An leanbh a bhfuil
scileanna laga teanga aige/aici, ní rófhurasta a bhainfidh sé/sí spriocanna áirithe
litearthachta amach. Níos déanaí, ansin, seans go rachaidh fadhbanna
litearthachta i bhfeidhm, ar a seal, ar fhorbairt leanúnach teanga. Cumas
léitheoireachta agus scríbhneoireachta an linbh, braitheann teacht an linbh ar
stór focal nua agus ar eolas ar ghramadach cuid mhór orthu sin (Bryant, Nunes
and Bindman, 1998; Catts and Kamhi, 1999). Tuairiscíonn taighde a rinne
Stothard, Snowling, Bishop, Chipchase agus Kaplan (1998) go dtáinig laghdú
leanúnach idir aois 8 agus aois 15 ar scóir chaighdeánacha leanaí a raibh SLI
leanúnach orthu, ar thrialacha stór focal agus ar thrialacha tuisceana teanga, pé
acu an raibh nó nach raibh moilleanna ginearálta cognaíocha orthu. Seans gur
mar thoradh díreach ar scileanna laga litearthachta a tharla sé seo.

2.6 Modhanna Idirghabhála

Luath-Idirghabháil
Mar gheall ar an gcaoi a bhforbraíonn an inchinn, is fusa scileanna teanga agus
caidrimh a fhoghlaim roimh aois a cúig bliana ná ina dhiaidh sin. Nuair atá
neamhoird matán, nó fadhbanna éisteachta, nó moilleanna forbartha ar leanaí,
is minic a théann sé seo i bhfeidhm ar ghnóthú scileanna urlabhra agus teanga
agus scileanna gaolmhara eile (An Lárionad Náisiúnta Eolais do Leanaí agus
Ógánaigh a bhfuil Míchumas orthu – National Information Centre for
Children agus Youth with Disabilities – NICHCY, 1996). Tá próiseáil
shofaisticiúil chognaíoch agus ardscileanna luaileacha i gceist i bhforbairt
scileanna teanga, idir thuiscint agus chur in iúl. Dá luaithe a fhoghlaimíonn
leanaí na scileanna seo agus dá mhéid deis a bhíonn acu ar iad a chleachtadh
ina luath-óige, is ea is dóichí go mbeidh na leanaí sin in ann teanga a úsáid go
héifeachtach. Léirigh trialacha randamacha rialaithe a rianaigh leanaí ón
réamhscoil trína mbunscolaíocht agus thairis sin go mbíonn buntáistí
seasmhacha i ngnóthachtáil acadúil agus in oiriúint shóisialta mar thoradh ar
luathidirghabháil agus ar pháirt ghníomhach a bheith ag tuismitheoirí san
oideachas. (Ramey and Landesman Ramey, 1992; Zigler and Muenchow,
1992).
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Teiripe Urlabhra agus Teanga
Cabhraíonn teiripithe urlabhra agus teanga le leanaí a bhfuil neamhoird
chaidrimh orthu ar shlite éagsúla (NICHCY,1996). Soláthraíonn siad teiripe
aonair don leanbh.Téann siad i gcomhairle le tuismitheoirí agus le múinteoirí
an linbh i dtaobh na slite is éifeachtaí chun éascaíocht a dhéanamh ar
chaidreamh an linbh agus oibríonn siad go dlúth leo chun spriocanna agus
teicnící a leagan amach do theiripe éifeachtach sa rang agus sa bhaile.
D’fhéadfadh go mbeadh teiripe urlabhra agus teanga ar siúl ar feadh na
scolaíochta go léir, i bhfoirm teiripe dirí nó ar bhonn comhairleach.

2.7 Saghsanna Soláthair Oideachais
I dtuairisc leathan ar sholáthar do na leanaí seo i Sasana agus sa Bhreatain
Bheag, leagtar amach réimse leathan cur chuige san oideachas, ó imeascadh
iomlán sa rang príomhshrutha le tacaíocht teiripí urlabhra agus teanga go
saghsanna tiomnaithe soláthair (Law, Lindsay, Peacey, Gascoigne, Soloff,
Radford, Band and Fitzgerald, 2000). Nuair atá saghsanna tiomnaithe soláthair
i gceist, cuirtear leanbh in aonad teanga nó i mbunáit achmainní. I gcás aonaid
teanga, bíonn leanaí i rang ar leith an chuid is mó den am, agus múinteoir
speisialta agus teiripí urlabhra agus teanga dá gcuid féin acu. I mbunáit
acmhainní bíonn leanaí sa rang príomhshrutha, le daltaí atá ar chomhleibhéal
leo, an chuid is mó den am, agus tacaíocht ar fáil dóibh ar an láthair, ó
mhúinteoir speisialta agus ó theiripí urlabhra agus teanga ar feadh cuid mhaith
den tseachtain.

Áitíonn Webster agus McConnell (1987) go bhfuil gá ag leanaí a bhfuil
dianriachtanais chaidrimh acu le timpeallacht shábháilte chosantach, mar a
bhfuil am ag an múinteoir caidreamh dílis a bheith aici/aige le gach leanbh sa
ghrúpa. Maíonn siad go dtéann dianteagbháil choitianta le múinteoirí speisialta
agus le teiripithe chun tairbhe do leanaí freisin, mar is féidir leis na speisialtóirí
seo pleanáil níos cruinne a dhéanamh chun freastal ar riachtanais aitheanta
aonair gach dalta. Luann siad go bhféadfadh sé dul chun tairbhe do leanaí a
bheith páirteach i gcomhshaol na scoile trí leas a bhaint as na deiseanna
imeasctha atá ar fáil gan dua. Leagann Cumann na Leanaí go léir a bhfuil
Neamhord Urlabhra Orthu – The Association For All Speech Impaired
Children (AFASIC) – agus Cúnamh do Leanaí Easlána ar fud na tíre – Invalid
Children’s Aid Nationwide (ICAN) – leagann siad sin béim air go gcabhraíonn
deiseanna oiriúnacha caidrimh lena gcomhdhaltaí sa phríomhshruth le leanaí
a bhfuil neamhoird urlabhra agus teanga orthu dóthain muiníne a chothú lena
bpáirt a ghlacadh sa sochaí. Cuireann siad treise air freisin go gcothaíonn cláir
fhoghlama agus mhúinteoireachta a ndéantar pleanáil éifeachtach orthu, go
gcothaíonn siad neamhspleáchas na leanaí (AFASIC/ICAN, 1996). An
dearcadh seo ar imeascadh, tá a chomhdearcadh i dTuairisc SERC, áit a moltar
go nglacfadh leanaí, atá cláraithe i rang speisialta do leanaí a bhfuil SSLD orthu,
páirt i ngnáthranganna nuair atá gníomhaíochtaí áirithe ar siúl, de réir mar a
oireann (DES, 1993).

Phléigh tuairisc ó Chigireacht Oideachais a Maorgachta (HMI) san Albain a
bhfui i gceist i soláthar éifeachtach do leanaí a bhfuil neamhoird teanga agus
caidrimh orthu. Iniúchadh cé acu sórt soláthair ba oiriúnaí, aonaid speisialta,
scoileanna speisialta, nó imeascadh iomlán i ngnáthscoileanna agus tacaíocht a
bheith ar fáil iontu sin agus bhí de thoradh ar an taighde go leagann an tuairisc
béim air nach é is tábhachtaí an áit a soláthraítear oideachas do na daltaí, ach
an sórt oideachais a fhaigheann siad (HMI, Alba, 1996). Léiríonn Figiúr 3
eilimintí an tsoláthair éifeachtaigh mar d’aithin HMI,Alba ina tuairisc iad.
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An Clár Oideachais aonair, sin eochair an tsoláthair éifeachtaigh a dúirt HMI,
agus an clár sin ina dhroichead idir riachtanais mheasúnaithe an dalta agus na
straitéisí a úsáidtear chun freastal a dhéanamh ar na riachtanais sin.

Cuireann AFASIC/ICAN (1996) chun suntais mar chuspóir go ndéanfaí
curaclam na gnáthscoile a shnaidhmeadh le modh speisialta múinte teanga.
Leagtar béim ar a thábhachtaí atá sé go mbeadh teacht ag leanaí ar churaclam
leathan ilghnéitheach, curaclam atá cosúil ó thaobh comhshuímh agus ábhair
de le curaclam a gcomhdhaltaí, ach a gcuirtear tábhacht faoi leith ann leis an
teanga atá i gceist i raon gach ábhair agus a bhfuil eilimint láidir
múinteoireachta struchtúrtha teanga ann, agus teiripe choitianta urlabhra agus
teanga ar fáil mar thacaíocht léi seo (AFASIC/ICAN, 1996). Feictear é seo leis
i moltaí na Tuairisce SERC ina luaitear gur chóir go mbeadh an curaclam a
bhfuil teacht air ag leanaí a bhfuil SSLD orthu cosúil leis siúd atá ar fáil dá
gcomhdhaltaí sna ranganna príomhshrutha, ach béim leanúnach a bheith ar an
teanga atá i gceist i raon gach ábhair (DES, 1993). Mar a luann Horgan (1999),
tagraíonn AFASIC freisin do thábhacht straitéisí chun scileanna sóisialta agus
féinmheasa a fhorbairt agus curaclam do leanaí a bhfuil SSLD orthu á phlé.

Figiúr 3 Eilimintí an tSoláthair Éifeachtaigh mar d’aithin HMI,Alba iad (1996).

2.8 Aistriú go dtí an Gnáthsholáthar Oideachais
Leagann HMI,Alba (1996) béim ar a thábhachtaí atá sé pleanáil chúramach a
dhéanamh ar an aistriú ó rang speisialta go dtí an scoil phríomhshrutha agus,
chun go ndéanfaí cinní éifeachtacha, áitíonn siad gur chóir go mbeadh
foireann il-disciplín agus tuismitheoirí páirteach sa phlé. Is den riachtanas leis
é, a mhaíonn siad, go rachadh foirne na scoileanna a bhfuil leanaí á n-aistriú
uathu agus chucu, i gcomhairle lena chéile, i dtreo go n-aistreofaí eolas i
dtaobh na ndaltaí ar bhealach oiriúnach.
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Mar a luann Horgan (1999), áitíonn treoirlínte AFASIC go mbraitheann aistriú
sásúil leanaí ar ais isteach sa phríomhshruth ar chumas na scoile príomhshrutha
fadhbanna fuílligh na leanaí ó na ranganna speisialta a aithint agus tacaíocht
oiriúnach a chur ar fáil dóibh. Léiríonn suirbhé a rinne Horgan (1999) go
raibh míshásamh áirithe i measc múinteoirí a ceistíodh i ranganna in Éirinn do
leanaí a raibh SSLD orthu, mar gheall ar fhadhb an athinmheasctha. Leag na
freagróirí béim ar a thábhachtaí atá sé go gcuirfí am agus acmhainní ar fáil do
theagbháil idir na ranganna speisialta agus na scoileanna a bhfuil siad le haistriú
chucu.

2.9 Oiliúint agus Forbairt Ghairmiúil
Sa staidéar a rinne Law et al. (2000), tuigeadh go mbeadh an-chuid buntáistí
ag leibhéal feidhmiúcháin, ag baint le comhoiliúint múinteoirí agus teiripithe
urlabhra agus teanga, mar go dtabharfadh sin tuiscint níos fearr don dá dhream
ar fhadhbanna casta a bhaineann le múinteoireacht agus le teiripe. Rinneadh
cur síos ar eiseamláirí éagsúla oiliúna, chun saineolas a fhorbairt sna scoileanna
– ina measc sin, comhchúrsaí á dtabhairt ag lárionad aitheanta. Fuair an taighde
amach go gcuireann tuairim is 95% de na seirbhísí teiripe urlabhra agus teanga
oiliúint ar fáil do lucht oideachais (múinteoirí agus cúntóirí ranga) agus go
gcuireann tuairim is leath de na hÚdaráis Áitiúla Oideachais oiliúint ar fáil do
theiripithe urlabhra agus teanga. Ní rómhinic a dhéantar comhoiliúint ar
mhúinteoirí agus ar theiripithe urlabhra agus teanga: ní bhíonn i gceist ach 30-
40% nó mar sin de mhúinteoirí agus teiripithe urlabhra agus teanga. I measc
na dtopaicí a bhféadfaí comhoiliúint a dhéanamh iontu tá: tuiscint ar
riachtanais leanaí, ionramháil an churaclaim agus úsáid teicnící an speisialtóra.
Measadh gurbh úsáideach an straitéis é líonra a bheith i bhfeidhm chun
deachleachtas a leathadh ó scoil go chéile.

Fuair Law et al (2000) amach gurb í an uair is éifeachtaí soláthar seirbhísí
urlabhra agus teanga i scoileanna ná, nuair atá ról an teiripí urlabhra agus
teanga agus ról an mhúinteora leagtha amach go soiléir agus iad ag tabhairt
tacaíochta dá chéile. Áitíonn Kersner (1996) gur chóir do mhúinteoirí agus do
theiripithe urlabhra agus teanga eolas agus tuiscint a fháil ar shainscileanna a
chéile agus ar a riachtanaí atá sé comhoibriú éifeachtach a dhéanamh. I measc
na mbuntáistí a bhaineann le comhoibriú, luaitear go gcuidíonn sé le forbairt
phroifisiúnta a chéile, le malartú saineolais agus sainscileanna, le himprisean
iomlán den leanbh a chur le chéile, agus le hionchais níos réadúla a bheith mar
spriocanna ag an dá thaobh óna chéile (Kersner, 1996;Wright agus Kersner,
2004). Sna samplaí is fearr den chleachtas comhoibritheach, thug HMI, Alba
(1996) faoi deara múinteoirí agus teiripithe urlabhra agus teanga ag
comhoibriú le chéile ar feadh tréimhsí fada in aon tseomra, le grúpaí leanaí
agus le leanaí aonair. Thuairiscigh siad go raibh na tréithe seo ag baint le
comhoibriú éifeachtach: iontaoibh as a chéile agus meas ar a chéile, spriocanna
á gcomhleagan amach, comhoiliúint agus sástacht na dtuismitheoirí leis an
soláthar.Tá an méid seo le rá ag AFASIC/ICAN:

‘… tá sé ríthábhachtach go ndéanfadh múinteoirí agus teiripithe
plé agus míniú ar a rólanna agus go mbeadh tuiscint acu ar
rólanna comhlánacha a chéile i gcomhthéacs oideachais’.

(AFASIC-ICAN 1996: 9)
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Tá gá le hardleibhéal scileanna i gcás na n-aosach atá ag obair le leanaí a bhfuil
SSLD orthu agus gá le hoiliúint speisialta ar mhúinteoirí atá ag obair i
ranganna do leanaí a bhfuil SSLD orthu. Molann tuairisc a d’fhoilsigh
Cumann Múinteoirí Éireann (INTO, 2001) go gcuirfí cúrsa forbartha
proifisiúnta do mhúinteoirí ar bun, i gcomhar le grúpaí a bhfuil baint acu leis
an scéal, cúrsa ar nós na gCúrsaí Dioplóma san Oideachas Speisialta atá á
reachtáil faoi láthair, ach breis ama á thabhairt do riachtanais mhúinteoireachta
agus fhoghlama leanaí a bhfuil SSLD orthu. B’fhiú cuimhneamh, a deir an
Tuairisc, ar chomhfhreastal múinteoirí agus teiripithe urlabhra agus teanga ar
an gcúrsa agus moltar go ndéanfaí éascaíocht ar fhóram náisiúnta do
mhúinteoirí, do theiripithe urlabhra agus teanga agus do dhaoine gairmiúla
eile atá páirteach i soláthar ranganna teanga. Díríonn an tuairisc aird ar an ngá
atá le ham áirithe caidrimh idir an múinteoir ranga agus an teiripí urlabhra
agus teanga agus moltar go gcuirfí oiliúint inseirbhíse ar fáil do phríomhoidí.
Áitíonn an tuairisc thairis sin gur chóir éascaíocht a dhéanamh ar oiliúint
teiripithe urlabhra agus teanga sa mhéid a bhaineann le comhoibriú le
pearsanra na scoile, ionramháil an churaclaim, bainistíocht sa seomra ranga agus
comhbhonn eolais a chur le chéile i bpáirt leis na múinteoirí.

2.10 Achoimre
Is léir ar thorthaí an athbhreithnithe a rinneadh ar an litríocht gur tasc
ilghnéitheach é soláthar oiriúnach oideachais a dhéanamh do leanaí a bhfuil
SSLD orthu, tasc a bhfuil ilathróga gaolmhara i gceist ann. Tá castacht an
tsoláthair le brath ar na modhanna éagsúla a d’úsáid na Cigirí sa mheastóireacht
seo chun sonraí a bhailiú agus ansin anailisiú agus sintéisiú a dhéanamh orthu.

Leagtar béim ar a thábhachtaí atá sé go ndéanfadh teiripithe urlabhra agus
teanga agus múinteoirí luathidirghabháil. Ba chóir go bhfaigheadh na leanaí
dianteiripe agus oideachas speisialta i rang a bhfuil cóimheas íseal daltaí le
múinteoir (PTR) ann, ach deiseanna inmheasctha lena gcomhdhaltaí sa
phríomhshruth a bheith ar fáil. Ba cheart, freisin, go mbeadh páirtíocht láidir
idir an múinteoir, an teiripí agus na tuismitheoirí i bhfeidhmiú cláir aonair
oideachais a chlúdaíonn curaclam leathan, ach atá dírithe go sonrach ar
fhorbairt urlabhra agus teanga.
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CAIBIDIL 3
MODHANNA MEASÚNACHTA: EISEAMLÁIR
MHEASÚNACHTA CHEITHRE-SHNÁITHE

3.1 Aidhmeanna na Measúnachta
Is í an aidhm ghinearálta a bhí le measúnacht a dhéanamh ar ranganna do
dhaltaí a bhfuil sain-neamhoird urlabhra agus teanga (SSLD) orthu ná tuairisc
a thabhairt ar fhiúntas an tsoláthair oideachais sna 54 rang speisialta. Briseadh
an aidhm ghinearálta seo síos ina sé chuspóir shonracha mar a leanas:

� eolas a bhailiú i dtaobh na ndaltaí go léir atá cláraithe sna ranganna;

� cuntas a chur le chéile ar leibhéal agus ar fhiúntas acmhainní agus a
scaipeadh i measc na ranganna a mheas;

� cuntas a chur le chéile ar éifeacht na múinteoireachta agus na foghlama sna
ranganna;

� tuairimí tuismitheoirí samplacha a bhailiú i dtaobh éifeacht an tsoláthair;

� tuairimí réimse den lucht gairme a bhfuil baint acu le reachtáil na ranganna
a bhailiú; agus

� eolas a bhailiú ar dhaltaí atá fillte ar rang príomhshrutha.

3.2 Forbairt na hEiseamláire Measúnachta
I rith na tréimhse Eanáir go Márta 2002 chuir an grúpa stiúrtha eiseamláir
mheasúnachta cheithre-shnáithe ar fáil a sholáthródh eolas i dtaobh gach ceann
de na haidhmeanna measúnachta. Ba iad seo a leanas na ceithre shnáithe:

Snáithe 1: Bailiú sonraí ó gach ceann de na 54 rang do dhaltaí a bhfuil 
SSLD orthu

Snáithe 2: Measúnacht Scoil-bhunaithe ar 16 rang shamplacha

Snáithe 3: Seimineár do Lucht Gairme

Snáithe 4: Suirbhé Rianaithe ar Dhaltaí

Sholáthraigh na ceithre shnáithe i dteannta a chéile eiseamláir chothrom
mheasúnachta a raibh bailiú réimse leathan sonraí i gceist ó na scoileanna go
léir a bhí sa treis, chomh maith le comhairle ó dhaoine a bhí páirteach i
soláthar an oideachais, agus grinnmheasúnacht ar mhúinteoireacht agus ar
fhoghlaim i 16 rang shamplacha.

3.3 Cumarsáid
I mí Eanáir 2002 chuaigh an grúpa stiúrtha i gcomhairle leis na grúpaí sin ar
shuim leo obair na ranganna – údaráis bhainisteoireachta na scoileanna, agus
Cumann Múinteoirí Éireann san áireamh, chomh maith leis na cathaoirligh, na
príomhoidí agus na múinteoirí ranga sna scoileanna. Seoladh litir chuig gach
ceann de na Boird Sláinte, chun bainisteoirí na seirbhísí teiripe urlabhra agus
teanga a chur ar an eolas faoin measúnacht a bhí beartaithe agus cuireadh
litreacha freisin chuig na teiripithe urlabhra agus teanga a bhí ag obair go
díreach leis na ranganna.
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3.4 Snáithe 1: Bailiú Sonraí ó gach ceann de na 54 Rang
do Dhaltaí a bhfuil SSLD orthu

Is í aidhm a bhí leis an snáithe seo den mheasúnacht ná iniúchadh a dhéanamh
ar na 45 scoil a raibh rang speisialta amháin nó níos mó iontu, chun eolas
cruinn a bhailiú i dtaobh reachtáil na ranganna agus chun tuairimí príomhoidí
agus múinteoirí ranga a chloisint mar gheall ar a mhéid a théann na ranganna
chun tairbhe do na daltaí agus mar gheall ar éifeacht na n-acmhainní agus na
tacaíochta atá ar fáil. Chuathas i mbun scéime cuimsithí freisin inar cuireadh
próifíl gach dalta ar fáil.

Ceistneoir na bPríomhoidí
D’ullmhaigh an taonad meastóireachta tacaíochta agus taighde sraith
ceistneoirí agus suirbhéanna agus is iad a rinne iad a riaradh freisin. Ceistneoir
mionchruinn scoile ba ea an chéad cheann agus iarradh ar phríomhoidí na 45
scoil a bhí i gceist sa suirbhé é a líonadh (féach aguisín 2). Chuir an ceistneoir
seo eolas cainníochtúil ar fáil i dtaobh raon agus éifeacht na n-acmhainní agus
riaradh ginearálta na ranganna. Sholáthraigh an ceistneoir tuairimí na
bpríomhoidí freisin ar fhiúntas ghnéithe sonracha den soláthar agus thug sé
deis dóibh fadhbanna scoile nó fadhbanna córais a gcaithfí féachaint chucu a
chur in ord tosaíochta. Chuir na ceistneoirí comlánaithe bonn substaintiúil
eolais ar fáil faoi bhunú an ranga/na ranganna sa scoil, faoi thráthchlár ranga a
chur le chéile, faoi sholáthar foirne, faoi sholáthar teiripe urlabhra agus teanga,
faoi láthair mhúinteoireachta a chur ar fáil, faoi oiriúnacht na seirbhísí
tacaíochta agus faoi ghníomhú na gcoistí iontrála. Bhí ráta freagartha 100% i
gceist i gcás ceistneoirí na bpríomhoidí.

Ceistneoir na Múinteoirí Ranga
Seoladh ceistneoir na múinteoirí ranga chuig gach duine de na 54 múinteoirí
sna ranganna do dhaltaí a bhfuil ssld orthu (féach aguisín 2). Bhailigh an
ionstraim suirbhé seo eolas faoi thaithí phroifisiúnta na múinteoirí, faoi
dheiseanna oiliúna ar bhain siad leas astu, faoi acmhainní a soláthraíodh don
rang, agus faoi mhodhanna chun daltaí a eagrú do mhúinteoireacht ranga agus
do theiripe urlabhra agus teanga. Bailíodh eolas freisin faoin bpróiseas pleanála
cláir, faoi na seirbhísí tacaíochta atá ar fáil agus faoi pholasaithe i leith obair
bhaile. Thug na ceistneoirí deis do mhúinteoirí a dtuairimí a nochtadh ar
éifeacht ghinearálta na ranganna teanga. Gach uile mhúinteoir ar seoladh
ceistneoir chuici/chuige, chuir sí/sé an fhoirm chomhlánaithe ar ais.

Próifíl an Dalta
Bhí gréasán próifíle dalta i ngach ceistneoir múinteora chun eolas a bhailiú faoi
na daltaí a bhí cláraithe i ngach rang. Úsáideadh uimhreacha aitheantais i
mbailiú an eolais seo chun rúndacht a chinntiú. Bailíodh an t-eolas seo i
dtaobh gach dalta: aois, gnéas, leibhéal ranga, saothrú acadúil, am taistil chun na
scoile, agus míchumas. Mar gheall ar an ráta freagartha 100% ar na ceistneoirí,
bhíothas in ann sonraí próifíle a bhailiú i dtaobh gach dalta a bhí cláraithe sna
ranganna ar fud na tíre i mí márta 2002.

3.5 Snáithe 2: Measúnacht Scoil-bhunaithe ar 16 Rang
shamplacha

Cuid lárnach den mheasúnacht ar na ranganna do dhaltaí a bhfuil SSLD orthu
ba ea an mheasúnacht ar éifeacht na múinteoireachta agus na foghlama. Go
luath sa bhliain 2002 chuir an grúpa stiúrtha creatlach ceisteanna measúnachta
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le chéile a bhféadfadh cigirí na Roinne díriú orthu le linn a gcuairteanna
measúnachta dhá-lá ar gach ceann de na 16 rang teanga a roghnaíodh don
ghrinn-chigireacht. Mar seo a roghnaíodh na scoileanna: cnuasaíodh na 45
scoil ina ngrúpaí de réir duthaí Bhoird Sláinte agus de réir réigiúin
Chigireachta i dtreo go mbeadh na scoileanna a roghnófaí go fánach scaipthe
ar fud na tíre. Cuireadh dhá mheasúnacht phíolótacha i gcrích go sásúil i rith
Márta 2002 agus baineadh leas as an taithí sin i snasadh na n-ábhar
measúnachta. Ina dhiaidh sin, ritheadh seimineár treorach dhá-lá do bhuíon
ochtair cigire ar leagadh an measúnú scoil-bhunaithe mar chúram orthu.

Fráma Measúnachta ar Ranganna i 16 Scoil
Bhí sceidil bhreathnadóireachta agus athbhreithnithe cáipéisí i gceist sa fhráma
measúnachta rang-bhunaithe, chun éascaíocht a dhéanamh ar obair bhailithe
fianaise na gcigirí agus chun cothromaíocht modhanna a chinntiú. Rinne an
sceideal breathnadóireachta éascaíocht ar ghrinntuairisciú ar fhiúntas ghnéithe
de na modhanna a bhí in úsáid – an timpeallacht fhoghlama sa seomra ranga,
scileanna bainistíochta ranga, modhanna múinteoireachta agus gafacht daltaí
san fhoghlaim, ina measc sin. Rinne an sceideal éascaíocht freisin ar thuairisciú
ar an gcuraclam a bhí á mhúineadh agus ar an gcomhordú agus na nascanna
idir obair an mhúinteora ranga agus obair an teiripí urlabhra agus teanga.

An ionstraim athbhreithnithe cáipéisí a úsáideadh, chlúdaigh sin gnéithe mar
phleanáil curaclaim, pleanáil do mhonatóireacht agus measúnú, cáipéisí i
dtaobh clárú daltaí, athbhreithniú ar shamplaí oibre ó na daltaí, nósanna
imeachta a bhain le pleanáil do dhaltaí aonair agus monatóireacht ar an dul
chun cinn atá á dhéanamh ag daltaí aonair.

Tar éis dóibh cuairt a thabhairt ar an seomra ranga, líon na cigirí isteach
mionchuntas luachála i leith gach míre sna sceidil bhreathnadóireachta agus
athbhreithnithe cáipéisí. Cuireadh scála rátála cheithre-phointe i bhfeidhm i
leith gach ceist measúnachta, mar mhaithe leis an bpróiseas cóimheasa agus leis
an bpróiseas anailíse sonraí.

Ritheadh an mheasúnacht scoil-bhunaithe i mí Aibreáin agus i mí Bealtaine
2002.Bhí tréimhse dhá-lá i ngach scoil ar leith i gceist sa mheasúnacht seo agus
grinniú á dhéanamh ar obair an ranga i ngach cás. I scoileanna a raibh dhá rang
speisialta teanga iontu, díríodh aird ar an rang sinsearach. Bhí na gnéithe seo i
gceist sa mheasúnacht: breathnadóireacht ar chleachtas, athbhreithniú ar
cháipéisí a raibh baint acu leis an obair, casadh leis an bpearsanra a bhí ag plé
leis an rang agus dul i gcomhairle le tuismitheoirí.

Agallaimh Struchtúrtha agus Cruinnithe le Tuismitheoirí
Mar chuid den chéim mheasúnachta scoil-bhunaithe, bhí agallamh
struchtúrtha ar leith ag gach cigire le príomhoide na scoile, leis an múinteoir
ranga agus leis an teiripí urlabhra agus teanga. Bhí cruinniú ag an gcigire freisin
le tuismitheoirí na ndaltaí a bhí ag freastal ar an rang. Úsáideadh na seacht
dtéama díospóireachta céanna sna trí agallamh struchtúrtha agus san agallamh
leis na tuismitheoirí. I measc na dtopaicí a pléadh bhí: éifeacht an ranga
speisialta maidir le freastal ar riachtanais na ndaltaí; polasaí iontrála; comhoibriú
idir fhoireann na scoile agus na teiripithe urlabhra agus teanga; gafacht na
dtuismitheoirí san oideachas; neart agus laigí an tsoláthair atá á dhéanamh faoi
láthair; agus forbairt an tsoláthair do dhaltaí a bhfuil SSLD orthu ag leibhéal an
chórais.

D’ullmhaigh na cigirí cuntas ar leith ar na príomhthopaicí a pléadh faoi na
seacht gceannteidil le gach ceann de na ceithre ghrúpa. Bhailigh an tAonad
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Tacaíochta Meastóireachta agus Taighde na freagraí ina mbonntachar
leictreonach i dtreo go bhféadfaí dearcadh na bpríomhoidí, na múinteoirí, na
dteiripithe urlabhra agus teanga agus na dtuismitheoirí a iniúchadh ceann ar
cheann agus iad a chur i gcomparáid nó i bhfrithshuíomh lena chéile.
Chuathas i mbun scéim leathan códaithe, a raibh aithint agus marcáil na
bpríomhfhadhbanna a luaigh gach grúpa mar aidhm léi.Tugtar sleachta as an
anailís cháilíochtúil seo ar fud na tuairisce seo chun fadhbanna tábhachtacha a
léiriú, chun tacú le cuid de na príomhthorthaí agus chun bunús a thabhairt le
moltaí ata á ndéanamh de réir na dtorthaí.

Aiseolas do Scoileanna
Tionóladh cruinniú iarmheasúnachta i ngach ceann de na scoileanna agus an
cigire a rinne an mheasúnacht mar éascaitheoir air. Bhí sé d’aidhm leis an
gcruinniú seo aiseolas a sholáthar agus deis a thabhairt dóibh siúd a bhí
páirteach chun plé a dhéanamh ar an bhforbairt ba ghá a dhéanamh ar an
soláthar. Fuair gach scoil tuairisc scríofa a raibh suim den phlé inti, a d’aithin
na príomhthorthaí agus a leag amach moltaí an chigire.

3.6 Snáithe 3: Seimineár do Lucht Gairme
Thionóil an tAonad Tacaíochta Meastóireachta agus Taighde seimineár do
shampla ionadaíochta den lucht gairme atá páirteach in obair na ranganna
speisialta do dhaltaí a bhfuil SSLD orthu, i mí Bealtaine 2002. Bhí príomhoidí
scoile, múinteoirí ranga, teiripithe urlabhra agus teanga, bainisteoirí teiripe
urlabhra agus teanga, síceolaithe agus cigirí i measc an daichead páirtí a
d’fhreastail ar an seimineár lae. Bhí idir cheardlanna agus lánseisiúin i gceist sa
seimineár agus é d’aidhm leo deis a thabhairt dóibh siúd a bhí ag freastal ar an
seimineár an soláthar atá á dhéanamh sna ranganna faoi láthair a phlé agus slite
a aithint ina bhféadfaí forbairt a dhéanamh ar pholasaí agus ar a chur sin i
ngníomh. Bhí éascaitheoir ón taobh amuigh ag stiúrú an tseimineáir.

Déantar iniúchadh i gCaibidil a 8 ar na príomhfhadhbanna a pléadh ag an
seimineár agus déantar nascanna tábhachtacha le torthaí na dtrí shnáithe eile
measúnachta.

3.7 Snáithe 4: Suirbhé Rianaithe ar Dhaltaí
Is é a bhí i gceist sa cheathrú snáithe den mheasúnacht ná suirbhé rianaithe ar
dhá chohórt daltaí a bhí tar éis freastal a dhéanamh ar rang do dhaltaí a raibh
SSLD orthu. Bhí se d’aidhm leis an suirbhé eolas a bhailiú i dtaobh aistriú
daltaí ar ais go dtí an príomhshruth soláthair agus leibhéal is réimse na
tacaíochta atá ar fáil a aithint. Bhí sé d’aidhm leis an suirbhé freisin tuairimí
tuismitheoirí aonair a bhailiú i dtaobh mar a chuaigh an rang i bhfeidhm ar a
leanbh agus cé chomh sásta is bhí siad leis an soláthar atá ar fáil faoi láthair.

Le cabhair ó phríomhoidí scoile agus ó mhúinteoirí ranga, liostáladh na
scoileanna cheann scríbe ar aistrigh thart ar 85 dalta chucu i 1998 nó 2000,
daltaí a bhí tar éis tamall a chaitheamh i rang speisialta teanga. I bhformhór na
gcásanna bhí na daltaí fillte ar rang príomhshrutha bunscoile, ach i gcásanna
áirithe bhí na daltaí aistrithe go dtí saghas éigin eile soláthair speisialta ranga. I
mbeagán cásanna ba ranganna iarbhunscoile iad na ranganna cheann scríbe a
aithníodh. I rith mí Bealtaine 2002 eisíodh ceistneoirí do phríomhoidí na
scoileanna cheann scríbe agus, tríd na scoileanna seo, do thuismitheoirí na
ndaltaí a raibh suirbhé á dhéanamh orthu (féach Aguisín 2). Sheol 61
phríomhoide agus 57 dtuismitheoir a gcuid ceistneoirí ar ais.
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Suirbhé Rianaithe ar Dhaltaí: Ceistneoir na bPríomhoidí
Sholáthraigh ceistneoirí comhlánaithe na bpríomhoidí eolas i dtaobh leibhéal
ranga gach dalta, an teacht atá aige/aici ar sholáthar tacaíochta foghlama,
dáileadh uaireanta a’ chloig teagaisc ó mhúinteoir acmhainní, soláthar teiripe
urlabhra agus teanga, chomh maith le heolas i dtaobh torthaí measúnachta agus
gnóthachtáil. Bailíodh tuairimí na bpríomhoidí freisin i dtaobh a éifeachtaí atá
na socruithe chun aistrithe agus i dtaobh caighdeán na tacaíochta iar-
idirghabhála atá ar fáil do dhaltaí atá ag aistriú ar ais sa phríomhshruth soláthair.

Suirbhé Rianaithe ar Dhaltaí: Ceistneoir na dTuismitheoirí
Sholáthraigh an suirbhé rianaithe eolas i dtaobh a shásta a bhí tuismitheoirí leis
an saghas soláthair a bhí ar fáil. Iarradh ar na tuismitheoirí a dtuairim a
thabhairt i dtaobh éifeacht an ranga ar dhul chun cinn a linbh, ar fhorbairt
shóisialta agus pearsanta an linbh, na socruithe iompair scoile, soláthar teiripe
urlabhra agus teanga sa rang, a sástacht leis an gcumarsáid idir scoil is baile agus
leis na foinsí eolais do thuismitheoirí.Thug tuismitheoirí an-chuid eolais freisin
mar fhreagra ar cheisteanna ceann-oscailte i dtaobh a shásúla a bhí gnéithe den
soláthair agus i dtaobh slite ina bhféadfaí an soláthair a fhorbairt nó a fheabhsú.

3.8 Torthaí na Measúnachta á gcur i láthair
Sa mhéid go raibh ceithre shnáithe sa mhodh measúnachta a úsáideadh, rinne
sin éascaíocht ar charn substaintiúil eolais a chur le chéile ar ranganna do
dhaltaí a bhfuil SSLD orthu. An mheasúnacht chuimsitheach scoil-bhunaithe
a rinne na cigirí ar ranganna samplacha, thug sin torthaí tábhachtacha i dtaobh
múinteoireachta agus foghlama agus thug an eiseamláir radharc freisin ar
léargais an lucht ghairme a bhí ag obair go díreach leis na ranganna.
Sholáthraigh an suirbhé rianaithe ar dhaltaí eolas luachmhar ar an trémhse
iaridirghabhála agus ar fhadhbanna aistrithe ar ais sa phríomhshruth; thug sé
léargas chomh maith ar dhearcadh tuismitheoirí ar an soláthar dá leanaí.

Tugtar torthaí na gceithre shnáithe a bhí sa mhodh measúnachta ar fud an
chuid eile den tuairisc seo.
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CAIBIDIL 4
PRÓIFÍL NA nDALTAÍ A BHÍ AG FREASTAL AR NA
RANGANNA

4.1 Réamhrá
Tugtar anailís sa chaibidil seo ar shonraí próifíle a bailíodh faoin gcohórt uile
daltaí a bhí cláraithe sna ranganna i mí Márta 2002. Bailíodh an t-eolas as
gréasáin phrofíle daltaí a bhí mar chuid de na ceistneoirí a chomhlánaigh na
múinteoirí ranga. Tugtar na torthaí faoi chúig cheannteideal mar a leanas:
sonraí cláraithe, comhlíonadh na gcritéar cláraithe, míchumais bhreise,
gnóthachtáil ag am cláraithe agus cúlra eitneach agus teanga.

4.2 Sonraí cláraithe
Bhí 367 dalta san iomlán cláraithe sna ranganna ag am an tsuirbhé. Buachaillí
ba ea timpeall trí cheathrú (273) de na daltaí sin. Sa scoilbhliain 2001/2002 a
chláraigh beagán os cionn 60% de na daltaí sna ranganna agus, dá bhrí sin, ní
raibh ach tréimhse a bhí gearr go maith caite sna ranganna acu. Chláraigh 30%
eile sa scoilbhliain roimhe sin, 2000/2001. Ní raibh ach dalta is tríocha den
iomlán cláraithe roimh 2000/2001, ochtar acu sin sna blianta 1997 agus 1998.
Is cosúil, mar sin, go gcaitheann formhór na ndaltaí thart ar dhá bhliain
cláraithe sna ranganna.

Figiúr 4 Aoiseanna daltaí agus iad á gClárú

Léiríonn Figiúr 7 aoiseanna daltaí agus iad á gclárú. Bhí 6.7 bliana mar mheán-
aois ag na daltaí ar soláthraíodh sonraí fúthu (N=352). Bhí beagnach leath na
ndaltaí faoi bhun sé bliana d’aois agus iad á gclárú agus ní raibh ach 20% acu
a raibh ocht mbliana slánaithe acu nó níos mó.
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4.3 Comhlíonadh na gCritéar Cláraithe
Cuireadh ceisteanna áirithe sa ghréasán próifíle i gceistneoir an mhúinteora
chun a fháil amach cé chomh cruinn is bhí na critéir a leag an Roinn
Oideachais agus Eolaíochta amach do chlárú daltaí a raibh sain-neamhoird
urlabhra agus teanga (SSLD) orthu i ranganna speisialta, á gcomhlíonadh.
Iarradh ar mhúinteoirí eolas a sholáthar i dtaobh chumas ginearálta daltaí agus
i dtaobh a gcumais teanga, agus iad á gclárú, de réir na gcuntas ar a dtrialacha
síceolaíochta agus a dtrialacha measúnachta cumais urlabhra agus teanga.
Úsáideadh uimhreacha aitheantais (seachas ainmneacha) chuige seo ar son na
rúndachta. Soláthraíodh sonraí i dtaobh 367 dalta agus cuireadh iad seo i
gcomparáid le critéir na Roinne Oideachais. Áit nár réitigh leibhéal ginearálta
cumais dalta, nó a leibhéal cumais teanga le critéir na Roinne, rinneadh rátáil
‘neamhchomhlíontach’ ar chlárú an dalta sin don anailís áirithe seo. Áit ar
léirigh an mheasúnacht nach raibh próifíl mheasúnachta dalta ag teacht go
cruinn le critéir na Roinne ach go raibh sí gar go maith dóibh, nó áit a raibh
cúinsí laghdaithe i gceist, rinneadh rátáil ‘breac-chomhlíontach’ ar an gclárú,
agus áit ar chomhlíon eolas measúnachta ar dhalta na critéir go cruinn,
rinneadh rátáil ‘lánchomhlíontach’ ar an iontráil sin. Taispeánann an léaráid
thíos torthaí na hanailíse ar na sonraí.

Figiúr 5 A mhéid a Chomhlíonann Iontrálacha Cláraithe 
Critéir na Roinne Oideachais agus Eolaíochta (N=367)

Níorbh fhéidir rátáil a dhéanamh ar iontrálacha cláraithe i gcás aon dalta dhéag
mar níor soláthraíodh dóthain eolais. Rinneadh rátáil ‘lánchomhlíontach’ ar
70% (n=257) de na hiontrálacha cláraithe. Rátáladh 12% eile (49 dalta) mar
‘breac-chomhlíontach’.Ach, rátáladh 13% (50 dalta den iomlán 367 dalta) mar
‘neamhchomhlíontach’ i leith critéir na Roinne Oideachais agus Eolaíochta.
Ábhar imní é go raibh dalta as gach ceathrar nó mar sin sna ranganna seo nach
raibh ag teacht le critéir chláraithe na Roinne. I gcás formhór na ndaltaí a
rátáladh mar ‘neamhchomhlíontach’, léirigh an mheasúnacht ar chumas
ginearálta nár chomhlíon na daltaí critéar na Roinne go mbeadh cumas
neamhbhriathartha an dalta laistigh den mheánraon nó os a chionn, ach go
raibh míchumas ginearálta foghlama orthu seachas sain-neamhord urlabhra
agus teanga. I gcásanna áirithe bhí sé le tuiscint as torthaí na measúnachta go
raibh cumas ginearálta na ndaltaí agus a gcumas teanga laistigh den mheánraon,
is é sin nár chomhlíon siad critéar na Roinne go bhfeidhmeoidis i gceann
amháin nó níos mó de na príomhréimsí forbartha urlabhra agus teanga ag dhá
dhiallas chaighdeánacha nó níos mó faoi bhun an mheáin.
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In a lán de na scoileanna a ndearnadh suirbhé orthu, chomhlíon na
hiontrálacha cláraithe go léir critéir na Roinne, ach, i gcásanna eile, bhí
iontrálacha cláraithe chuid mhaith de na daltaí sna ranganna speisialta
neamhchomhlíontach. Léiríonn sé seo gur gá do chigirí na Roinne
monatóireacht a dhéanamh go rialta ar iontráil daltaí sna ranganna speisialta
seo, chun deimhin a dhéanamh de go bhfuil na hacmhainní costasacha atá á
gcur ar fáil d’aonghnó, á n-úsáid chun freastal a dhéanamh ar riachtanais daltaí
a chomhlíonann critéir na Roinne Oideachais agus Eolaíochta do dhaltaí a
bhfuil SSLD orthu.

4.4 Míchumais Bhreise
Iarradh ar mhúinteoirí a chur in iúl ar léirigh measúnacht bhreise a rinneadh
ar dhaltaí míchumais eile chomh maith le SSLD.Taispeánann Figiúr 9 thíos gur
léirigh torthaí measúnachta go raibh míchumais bhreise chomh maith le SSLD
ar 59 dalta den 367 ar soláthraíodh sonraí ina dtaobh. Léirigh an mheasúnacht
go raibh míchumas ginearálta foghlama ar dháréag de na daltaí, go raibh
neamhord a bhain le réimse an uathachais ar cheathrar agus go raibh
diospraicse (dyspraxia) ar dheichniúr. Tuairiscíodh neamhord
hipirghníomhaíochta easnaimh aire (ADHD), deacrachtaí sonracha foghlama,
deacrachtaí mothúcháin agus iompair agus míchumais choirp i gceist i
gcásanna áirithe. Tá siad siúd a raibh míchumais ghinearálta foghlama orthu
agus iad siúd a raibh neamhord a bhain le réimse an uathachais orthu san
áireamh thuas i measc na ndaltaí nár chomhlíon critéir na Roinne dá gclárú
sna ranganna speisialta. Tuairiscíodh freisin go raibh fadhbanna comhtháite
céadfaí agus gluaiseachta, lagú radhairc agus éisteachta, siondróm Asberger agus
titeamas ar dhaltaí éagsúla. Go ginearálta is féidir a léamh ar na figiúir seo gur
minic saghasanna éagsúla míchumais i dteanta a chéile ar na daltaí atá cláraithe
sna ranganna speisialta seo. Léiríonn sé seo gur gá cúram ar leith a dhéanamh
d’atreorú agus de chlárú, i dtreo go ndéanfar na socruithe ranga is oiriúnaí i
ngach cás ar leith.

Figiúr 6 Líon na nDaltaí ar léirigh an Mheasúnacht go raibh Míchumais Bhreise orthu

Sna hagallaimh le múinteoirí ranga, le príomhoidí scoile agus le teiripithe
urlabhra agus teanga, rinneadh tagairt dá thábhachtaí atá sé go mbeadh
seasmhacht ag baint le próifilí daltaí atá á gclárú sna ranganna speisialta chun
go mbeadh soláthar éifeachtach oideachais á chur ar fáil i gcónaí. Luadh freisin
an easpa struchtúr chun scaoileadh chun siúil le dalta a chomhlíon na critéir
lena chláru sa rang speisialta, ach ar cinneadh ina dhiaidh sin nach raibh an
dalta sa rang ba oiriúnaí dó/di.
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4.5 Gnóthachtáil ag Am Cláraithe
Iarradh ar na múinteoirí gnothachtáil daltaí sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic a
rátáil ag am a gcláraithe, ar scála 1-5, áit a gciallaíonn 1 an-lag agus a gciallaíonn
5 an-mhaith. Rinneadh rátáil ar 255 dalta sa Bhéarla agus ar 273 dalta sa
Mhatamaitic. Ba é 1.76 an meánráta sa Bhéarla ach 2.13 sa Mhatamaitic, rud a
léiríonn gur bhraith na múinteoirí go raibh gnóthachtáil na ndaltaí lag sa dá
ábhar, ach go raibh an Mhatamaitic beagán chun tosaigh ar an mBéarla acu.

4.6 Cúlra Teanga agus Eitneach
Cuireadh ceisteanna sa suirbhé freisin i dtaobh náisiúntacht na ndaltaí, a stádas
eitneach agus a dteanga bhaile. Léiríonn freagraí na múinteoirí ranga ar na
ceisteanna seo gurbh é an Béarla teanga bhaile na ndaltaí go léir sna ranganna
speisialta agus nach raibh neamhnáisiúnaigh ar bith ná dalta ar bith den Lucht
Siúil cláraithe sna ranganna.
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CAIBIDIL 5
TÉAMA DON SOLÁTHAIR ÉIFEACHTACH:
TORTHAÍ NA gCEISTNEOIRÍ AGUS NA nAGALLAMH

5.1 Réamhrá agus Príomhthéamaí
Sa chaibidil seo tugtar torthaí na hanailíse a rinneadh ar na ceistneoirí a líon
príomhoidí agus múinteoirí ranga i ngach ceann de na 45 scoil a bhfuil ranganna
iontu do dhaltaí a bhfuil SSLD orthu. Chomh maith leis sin tugtar eolas a bailíodh
in agallaimh struchtúrtha a bhí ag na cigirí le príomhoidí, le múinteoirí agus le
teiripithe urlabhra agus teanga i 16 scoil shamplacha, agus príomhthorthaí na 16
chruinniú a tionóladh le tuismitheoirí.

Aithnítear dhá phríomhthéama déag do sholáthar éifeachtach. Ina measc seo tá
oiliúint agus forbairt foirne; acmhainní múinteoireachta agus foghlama; láithreacha
múinteoireachta; comhoibriú; cúrsaí curaclaim; forbairt shóisialta agus pearsanta;
imeascadh agus comhtháthú; seirbhísí tacaíochta; tuismitheoirí agus na ranganna;
modhanna iontrála; roghnú soláthair don dalta agus scaoileadh chun siúil leis an
dalta más gá; iompar; agus aistriú an dalta ar ais sa phríomhshruth.

5.2 Oiliúint agus Forbairt Foirne
Mar chuid den mheasúnacht seo, iarradh ar mhúinteoirí a insint cé mhéad bliain a
bhí caite acu ag múineadh sa phríomhshruth oideachais, sa tseirbhís tacaíochta
foghlama, nó i suíomh ranga speisialta, agus sa rang do dhaltaí a bhfuil sain-
neamhoird urlabhra agus teanga (SSLD) orthu.Thaispeáin an anailís ar fhreagraí na
múinteoirí go raibh 14.2 blianta, ar an meán, caite acu ag múineadh sa
phríomhshruth oideachais, 2.9 blianta i rang speisialta nó sa tseirbhís tacaíochta
foghlama agus 2.8 blianta sa rang do dhaltaí a bhfuil SSLD orthu. Bhí 20.9 blianta,
ar an meán, de thaithí múinteoireachta ag na hoidí: is ionann sin is a rá go bhfuil
na daltaí sna ranganna speisialta á múineadh ag daoine a bhfuil taithí fhada
múinteoireachta acu i réimse comhthéacsanna éagsúla.

Bhí an cúrsa lánaimseartha bliana don Dioplóma san Oideachais Speisialta déanta
ag naonúr múinteoirí as an iomlán (53 ar fad), ag seisear acu le deich mbliana
anuas. Dúirt gach duine den naonúr go raibh an cúrsa sin cabhrach nó an-
chabhrach. Bhí an cúrsa páirtaimseartha bliana sa mhúinteoireacht tacaíochta
foghlama déanta ag 11 múinteoirí, ag triúr acu sin le deich mbliana anuas, agus ag
an ochtar eile roimhe sin. Fiafraíodh de mhúinteoirí freisin ar ghlac siad páirt in
aon oiliúint pháirtaimseartha do mhúinteoirí daltaí a raibh SSLD orthu agus dúirt
aon duine dhéag acu gur ghlac. Tuairiscíodh nach raibh oiliúint speisialtóra de
shaghas ar bith ar 33 múinteoirí den iomlán (N=53).

Leag gach duine ar cuireadh agallamh air/uirthi béim ar a thábhachtaí atá sé go
gcuirfí oiliúint shonrach réamhsheirbhíse agus oiliúint inseirbhíse ar mhúinteoirí,
chun freastal a dhéanamh ar riachtanais daltaí a bhfuil SSLD orthu. Luaigh cuid de
na príomhoidí an leas a bhain múinteoirí as deiseanna chun cuairt a thabhairt ar
ranganna eile do dhaltaí a raibh SSLD orthu. Moladh go tréan, áfach, go gcuirfí
sain-oiliúint inseirbhíse, dírithe ar réimse na neamhord urlabhra agus teanga, ar fáil
do mhúinteoirí na ranganna speisialta.

Moladh eile a bhí ag roinnt de na daoine ar cuireadh agallamh orthu ná, dá
ndéanfaí comhoiliúint éigin ar mhúinteoirí agus ar theiripithe urlabhra agus
teanga, go rachadh sin chun tairbhe don chomhoibriú gairmiúil eatarthu agus iad
ag freastal ar riachtanais na ndaltaí. Luaigh teiripithe urlabhra agus teanga go raibh
gá acu le hoiliúint inseirbhíse i gCuraclam na Bunscoile (An Chomhairle
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Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCCA), 1999). Tá impleachtaí ag na
torthaí seo, ag leibhéil oiliúna réamhsheirbhíse agus inseirbhíse agus ag leibhéal
cúrsaí oideachais do theiripithe urlabhra agus teanga agus do mhúinteoirí.

5.3 Acmhainní Múinteoireachta agus Foghlama
Luadh gur gné thábhachtach den soláthar do dhaltaí a bhfuil SSLD orthu an
maoiniú fial a dhéantar ar cheannach acmhainní ábhartha. Dúirt 74% de na
múinteoirí go raibh na háiseanna teagaisc a bhí ar fáil go ginearálta os cionn an
mheáin nó ar fheabhas; ní raibh ach 8% acu a cheap go raibh caighdeán na n-
acmhainní faoi bhun an mheáin.

Ina choinne sin, dúirt 62% de na múinteoirí go raibh a dteacht ar áiseanna
múinteoireachta a bhain go díreach le tacaíocht a thabhairt do dhaltaí a bhfuil
SSLD orthu, faoi bhun an mheáin agus dúirt 31% nach raibh teacht shásúil acu ar
na háiseanna. Ní raibh ach 7% de na múinteoirí a cheap go raibh oiriúnacht na
sain-áiseanna tacaíochta sa réimse seo os cionn an mheáin. Agus iad ag tagairt do
na hacmhainní a sholáthraigh an scoil do theiripe urlabhra agus teanga, mheas
timpeall dhá dtrian de na múinteoirí a d’fhreagair go raibh na hacmhainní os cionn
an mheáin, ach mheas an trian eile go raibh siad faoi bhun an mheáin nó mishásúil.
Luaigh duine de na teiripithe urlabhra agus teanga go mbíonn sí féin agus a
comhleacaithe ag brath go mór ar ábhar cóipeáilte agus nach mbíonn teacht i
gcónaí acu ar inneall cóipeála sa scoil.

5.4 Láithreacha Múinteoireacht
Ba léir gur thuig príomhoidí scoile gur ghá láithreacha múinteoireachta ar
ardchaighdeán a sholáthar do dhaltaí a bhfuil SSLD orthu. Aithníodh ról na
Roinne Oideachais agus Eolaíochta maidir le maoiniú a sholáthar d’athchóiriú
agus d’athruithe ar na seomraí atá ann cheana féin. Luadh a áisiúla a bheadh
seomraí fuaimdhíonacha do sheisiúin teiripe urlabhra agus teanga.

Dúirt 60% de na múinteoirí go raibh na hionaid mhúinteoireachta os cionn an
mheáin agus mheas an 40% eile go raibh siad faoi bhun an mheáin nó míshásúil.
An scéal céanna, a bheag nó a mhór, a bhí ag na teiripithe urlabhra agus teanga faoi
na hionaid teiripe a soláthraíodh dóibh.

5.5 Comhoibriú
Dheimhnigh na daoine go léir ar cuireadh agallamh orthu a éifeachtaí atá an
comhoibriú sa fhreastal a dhéantar ar riachtanais na ndaltaí. Luaigh múinteoirí agus
príomhoidí gur gá am agus struchtúr faoi leith a leagan amach don chomhoibriú.
Dúirt beagnach leath de na múinteoirí nach mbíonn príomhoidí páirteach i
bpleanáil an chláir ach go hannamh nó ar éigean riamh, ach dúirt tuairim is 15%
acu go mbíonn príomhoidí páirteach go minic i bpleanáil an chláir.

Bhí suas le leath de na teiripithe urlabhra agus teanga nach raibh páirteach ach go
hannamh, nó riamh, i bpleanáil chlár múinteoireachta agus foghlama do na daltaí,
de réir na múinteoirí ranga. Luadh freisin go bhfuil gá le ham atá saor ó
mhúinteoireacht agus ó theiripe chun deis a thabhairt don mhúinteoir agus don
teiripí pleanáil a dhéanamh i dteannta a chéile agus, thairis sin, luadh go raibh gá
le soiléiriú níos foirmiúla a dhéanamh ar rólanna agus ar chúraimí profaisiúnta an
dá ról. Mheas na teiripithe urlabhra gur ghá ‘an comhoibirú idir an teiripí urlabhra
agus teanga agus an múinteoir a fheabhsú’ agus go raibh gá freisin ‘le hoiliúint in
obair fhoirne agus i dtógáil foirne’.

Bhí thart ar dhá dtrian de na tuismitheoirí páirteach ar uairibh nó go minic i
bpleanáil an chláir.Tuairiscíodh go raibh dhá dtrian de na síceolaithe nach raibh
páirteach ach go hannamh, nó riamh b’fhéidir, i bpleanáil an chláir don dalta.
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5.6 Cúrsaí Curaclaim

Teacht ar an gCuraclam
Iarradh ar mhúinteoirí a dtuairimí a thabhairt ar sholáthar treoirlínte curaclaim
do dhaltaí a bhfuil SSLD orthu. Dúirt dhá dtrian de na múinteoirí nach raibh
an soláthar treoirlínte sásúil nó go raibh sé faoi bhun an mheáin. Bhí sé de
thuairim ag roinnt nár bheag de na múinteoirí gur ghá soiléiriú a dhéanamh
ar cad é go díreach an curaclam ar chóir teacht a bheith ag na daltaí air. Dúirt
cuid acu go bhféadfaí curaclam na bunscoile a chur in oiriúint do dhaltaí a
bhfuil SSLD orthu agus luadh go bhféadfaí leas a bhaint as seo agus clár
oiriúnaithe curaclaim á phleanáil in ábhair éagsúla. Bhí sé de thuairim ag
teiripí amháin ‘gurb é an rang urlabhra agus teanga Rolls Royce na seirbhísí
urlabhra agus teanga’ agus bhraith idir mhúinteoirí agus theiripithe ‘go dtéann
an comhchlár teiripe agus oideachais chun tairbhe do na daltaí’.

Bhí sé de thuairim ag gach aon duine gur gné thábhachtach den fhreastal
fiúntach ar riachtanais na ndaltaí é go n-ullmhaítear cláir aonair dóibh agus go
raibh sé ag dul chun tairbhe do na daltaí go raibh ag éirí leo i réimsí áirithe
agus go raibh siad ag dul chun cinn ar a ráta féin i gcomhthéacs timpeallachta
nach raibh aon bhrú ag baint leis.

Nuair a iarradh orthu a dtuairimí a thabhairt i dtaobh cé chomh húsáideach is
bhí an curaclam bunscoile sa Bhéarla mar bhonn le pleanáil agus le múineadh
cláir do dhaltaí a bhfuil SSLD orthu, mheas formhór mór na múinteoirí go
raibh an curaclam seo úsáideach go maith nó an-úsáideach. Bhraith cuid de na
múinteoirí go raibh an bhéim a leagtar ar scileanna réamhléitheoireachta thar
a bheith oiriúnach do dhaltaí a bhfuil SSLD orthu agus mheas daoine eile go
raibh an curaclam bunscoile sa Bhéarla ag teacht go réidh le riachtanais daltaí
a bhfuil SSLD orthu.

Tuismitheoirí agus Curaclam
Bhraith na tuismitheoirí go raibh an curaclam á mhúineadh go sásúil dá gcuid
leanaí agus go raibh teiripe urlabhra agus teanga á soláthar ar bhealach níos
iomlánaí agus níos imeasctha. Bhí se de thuairim acu gur thuig an lucht gairme
a ngnó agus bhraith siad go raibh na leanaí sona agus iad ag fáil na cabhrach
ba ghá.

D’fháiltigh na tuismitheoirí roimh na deiseanna a bhí á soláthar do
ghníomhaíochtaí seach-churaclaim. D’iarr siad soiléiriú ar scaoileadh na leanaí
saor ó fhoghlaim na Gaeilge. Ceistíodh an gá a bhí ag na leanaí le Gaeilge a
fhoghlaim agus luaigh na tuismitheoirí go raibh imní orthu go gcuirfí d’iallach
orthu Gaeilge a fhoghlaim nuair a d’fhillfidis ar an bpríomhshruth oideachais
mura mbeadh an tsaoirseacht soiléir agus i bhfeidhm. Bhraith 80% de na
múinteoirí go raibh an soláthar eolais do thuismitheoirí i dtaobh riachtanais
mhúinteoireachta agus foghlama leanaí a bhfuil SSLD orthu, go raibh sin
míshásúil nó faoi bhun an mheáin. Luaigh múinteoirí eile go raibh scaipeadh
eolais ar thuismitheoirí i dtaobh na ranganna speisialta lag go maith.

Obair Bhaile
Bhí an-éagsulacht sa mhéid obair bhaile a bhí á tabhairt le déanamh do dhaltaí.
Dúirt thart ar thrian de na múinteoirí gur thug siad níos lú ná 30 nóiméad
oibre do na daltaí le déanamh gach oíche. Cé go bhfuil a dhealramh air seo
nach mór an méid é, caithfear a chur san áireamh go raibh formhór na leanaí
níos lú ná seacht mbliana d’aois.Thug trian de na múinteoirí idir 30 agus 60
nóiméad oibre le déanamh gach oíche.
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5.7 Forbairt Shóisialta agus Pearsanta
Luaigh na daoine go léir ar cuireadh agallamh orthu go ndeachaigh an rang
chun tairbhe do na daltaí ó thaobh iompair agus forbairt shóisialta agus
pearsanta de, agus ó thaobh muiníne, scileanna saoil, scileanna cumarsáide agus
féinmheasa. Ba í tuairim na múinteoirí ‘go dtagann feabhas nach beag ar dhaltaí
a bhfuil fadhbanna iompair acu i dtimpeallacht shlán an ranga, áit nach bhfuil
aon bhrú orthu’. Luaigh na tuismitheoirí go bhfuil ‘ardmholadh ag dul do gach
duine a bhí páirteach i reachtáil an ranga, as an bhfheabhas a tháinig ar
mhuinín na ndaltaí’. Níl aon bhrú ag baint leis na ranganna ná aon eagla ar na
daltaí go dteipfidh orthu. Braitheadh go dtéann an mhuinín bhreise, an
féinmheas breise agus na deiseanna ratha chun tairbhe do na daltaí. Bhí gach
duine ar aon intinn go n-éascaíonn an cóimheas fábhrach daltaí le múinteoir
idirghníomhú breise idir dhaltaí i dtimpeallacht shlán. Mheas teiripithe
urlabhra agus teanga, múinteoirí agus príomhoidí scoile gur mór an tairbhe do
na daltaí é bheith in aonrang le daltaí eile a bhfuil na riachtanais chéanna acu.

5.8 Imeascadh agus Comhtháthú
Mheas gach duine ar cuireadh agallamh air gur mór an tairbhe do na daltaí é
an rang speisialta a bheith suite i scoil phríomhshrutha mar go gcuireann sin
réimse deiseanna agus féidearthachtaí imeasctha ar fáil.Tuairiscíodh éagsúlacht
modhanna imeasctha. Luaigh roinnt de na tuismitheoiri go bhféadfaí a leanaí
a imeascadh sa rang príomhshrutha do na réimsí den churaclam a rith cuíosach
réidh leo. Ábhar imní ba ea é do chuid de na teiripithe urlabhra agus teanga
nach raibh socruithe foirmiúla imeasctha ann agus leag siad béim ar an ngá atá
ann le ‘cleachtas maith imeasctha’. Luaigh roinnt de na múinteoirí go raibh
easpa ama orthu le caitheamh i mbun fadhbanna ginearálta bainistíochta a
bhain le himeascadh.

5.9 Seirbhísí Tacaíochta do na Ranganna
Ábhar imní do mhúinteoir amháin nach raibh teacht go réidh ar thorthaí
taighde a rinneadh le déanaí, torthaí a bhí ar fáil. Luaigh múinteoir eile nach
raibh teacht go réidh ag an múinteoir ranga, ag an teiripí urlabhra agus teanga,
ná ag tuismitheoirí ar eolas a bhain le sain-neamhord urlabhra agus teanga, le
modheolaíocht, le seirbhísí tacaíochta agus le háiseanna.

D’aithin agus dheimhnigh gach duine tábhacht na diantacaíochta a thugann an
teiripí urlabhra agus teanga go laethúil do na daltaí. Bhí gach duine ar aon
intinn go dtéann an clár teiripe urlabhra agus teanga agus a chomhchlár
oideachais chun tairbhe do na daltaí.

Bhí an-éagsúlacht sa mhéid teiripe urlabhra agus teanga a bhí ar fáil. I 19% de
na ranganna do dhaltaí a raibh SSLD orthu, bhí teiripe urlabhra agus teanga ar
fáil ar feadh ceithre huaire a’ chloig sa lá, an méid a mholtar. I 25% de na
ranganna, áfach, ní raibh teiripe urlabhra agus teanga ar fáil ach ar feadh níos
lú ná trí huaire a’ chloig sa lá. Ábhar mór imní ba ea an tseirbhís teoranta
teiripe urlabhra agus teanga a bhí ar fáil do ranganna áirithe. Is minic a moladh
sna hagallaimh gur chóir don Roinn Oideachais cuimhneamh ar theiripithe
urlabhra agus teanga a fhostú, go díreach, i dtreo go mbeadh an riar chéanna
uaireanta a’ chloig teiripe ar fáil do na ranganna uile.

Thagair gach duine do thábhacht thacaíocht an phobail scoile-uile don rang.
Bhraith cuid mhaith de na teiripithe urlabhra agus teanga go raibh páirt
bhunúsach ag tacaíocht an phríomhoide i rath an ranga. Luaigh cuid de na
príomhoidí agus de na teiripithe urlabhra agus teanga nár léir i gcásanna áirithe
cé acu a bhí freagrach as seirbhísí síceolaíochta a sholáthar don rang, An
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tSeirbhís Náisiúnta Seirbhíse Síceolaíochta (NEPS) nó An Bord Sláinte.
Braitheadh freisin gur gá modh ildisciplíneach le freastal a dhéanamh ar
riachtanais na ndaltaí, ach gur chuir an easpa seirbhísí tacaíochta breise, ar nós
teiripe saothair agus seirbhísí síceolaíochta, teorainn leis seo. Mheas príomhoidí
go bhfuil gá le síceolaí ainmnithe oideachais.

D’aithin gach duine ar cuireadh agallamh air ról tacaíochta na gcúntóirí
riachtanas speisialta (SNAs). Luaigh teiripithe urlabhra agus teanga a áisiúla a
bheadh sé dá mbeadh comhionannas ag baint le ceapadh cúntóirí riachtanas
speisialta do ranganna do dhaltaí a bhfuil SSLD orthu. Dúirt múinteoirí gur gá
scileanna eagair a fhorbairt chun treoir a sholáthar don dara duine fásta sa
seomra ranga.

I measc na ngnéithe ba láidre den soláthar, luadh iad seo a leanas: an coimheas
fábhrach daltaí le múinteoirí, saineolas agus scileanna an teiripí urlabhra agus
teanga agus an mhúinteora ranga, obair mhaith fhoirne, chomh maith le
tacaíocht an tsíceolaí, an chigire agus daoine eile.

5.10 Tuismitheoirí agus na Ranganna
Na daoine ar cuireadh agallamh orthu dheimhnigh siad tábhacht na teagmhála,
idir fhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil, le tuismitheoirí, trí struchtúir mar
leabhair nótaí scoile, obair bhaile, glaonna teileafóin, cuairteanna teagmhasacha
agus cruinnithe atá beartaithe roimh ré. Luaigh teiripithe urlabhra agus teanga
nár bhuail siad leis na tuismitheoirí chomh minic céanna is a bhuailfeadh dá
mbeadh na leanaí ag fáil na teiripe i suíomh clinice. D’áitigh siad chomh maith
‘go bhfuil sé rithábhachtach go ndéanfadh an dalta freastal rialta ar an scoil agus
go bhfreastalódh na tuismitheoirí ar na cruinnithe a thionólfaí, mura mbeadh
leithscéal tromchúiseach acu le gan bheith i láthair’. Luaigh na teiripithe freisin
go bhfuil gá ag tuismitheoirí le hoiliúint, le hionduchtú agus le tacaíocht ón
uair go n-aithnítear ón measúnacht go bhfuil sain-neamhord urlabhra agus
teanga ar a leanbh.

Bhraith tuismitheoirí go spreagtar agus go bhfáiltítear roimh a bpáirt sa soláthar
oideachais. Mheas siad go raibh cumarsáid an-sásúil acu le lucht gairme a bhí
sochaideartha agus ‘go raibh na nótaí a chuirtear abhaile leis na leanaí ar
fheabhas’. Ba mhaith leis na tuismitheoirí go mbeadh páirt níos mó ag
síceolaithe i bhforbairt na gclár múinteoireachta agus foghlama do na leanaí
agus in ullmhú pleananna oideachais aonair do leanaí áirithe.Thuairiscigh cuid
de na múinteoirí agus de na tuismitheoirí go raibh ar thuismitheoirí seirbhísí
tacaíochta breise a chuartú agus díol astu go príobháideach ar uairibh.

Luaigh tuismitheoirí go raibh siad sásta le hoiriúnacht an ranga chun freastal a
dhéanamh ar riachtanais a leanaí agus dheimhnigh siad an gaol dearfach a bhí
acu leis an rang.

5.11 Modhanna Iontrála, Roghnú Soláthair don Dalta agus
Scaoileadh leis/léi chun siúil as an Rang, más gá

Thagair na daoine a d’fhreagair na ceistneoirí agus na daoine ar cuireadh
agallamh orthu do scaipeadh míshásúil eolais i dtaobh na ranganna ar
thuismitheoirí. Luaigh na tuismitheoirí gur baineadh preab uafásach astu i
dtosach nuair a chuala siad torthaí na measúnachta a rinneadh ar a leanbh.
Bhraith siad gur chóir leanaí a raibh fadhbanna acu a aithint níos luaithe, sa
tréimhse réamhscolaíochta fiú amháin; nuair a fuair siad an diagnóis ní raibh a
fhios acu cá bhfaighidís comhairle i dtaobh scoile ar cheart an leanbh a chur
chuici.
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Luaigh teiripithe urlabhra agus teanga, múinteoirí agus príomhoidí scoile gur
gá don Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus don Roinn Sláinte agus Leanaí
treoirlínte aontaithe náisiúnta a chur le chéile do na ranganna go léir do dhaltaí
a bhfuil SSLD orthu, maidir le critéir agus modhanna iontrála sna ranganna
agus crítéir agus modhanna aistrithe as na ranganna más gá, agus thairis sin
rólanna an bhoird bhainistíochta, an choiste iontrála agus an phríomhoide a
shoiléiriú.

Léirigh tuismitheoirí a míshástacht leis na critéir iontrála a leagtar amach i
dTuairisc SERC, go háirithe an riachtanas go mbeadh gnéithe d’fhorbairt
leanaí i gcúrsaí urlabhra agus teanga ag leibhéal a bheadh dhá dhiallas
chaighdeánacha faoi bhun an mheáin. Mheas siad go raibh na critéir ‘ró-
dhaingean’ nó ‘lochtach ó bhonn’ sa mhéid nach gcuirtear tuairimí an lucht
gairme a thuigeann na cúrsaí sin san áireamh. Mhol na daoine a d’fhreagair na
ceistneoirí agus na daoine ar cuireadh agallamh orthu gur cheart iontráil sna
ranganna a bhunú ar riachtanas seachas ar an méid áiteanna atá ar fáil. Bhí
réimse tuairimí ag teiripithe urlabhra agus teanga mar gheall ar oiriúnacht na
gcritéar iontrála agus d’áitigh siad ‘nach féidir daltaí a chur i mboscaí atá
roghnaithe ag Tuairisc SERC dóibh’. Cáineadh fadálacht agus maorlathas an
mhodha iontrála. Bhraith tuismitheoirí gur fágadh dall iad ar na modhanna a
bhí in úsáid. Mheas príomhoidí scoile gur reachtáladh cruinnithe i dtaobh
iontrála, roghnú soláthair don dalta agus aistriú dalta as an rang speisialta dá
mba ghá é, gur reachtáladh na cruinnithe sin go cothrom cóir.

Cuireadh míshásamh in iúl go raibh an iomarca daltaí á roghnú do na ranganna
agus gan dóthain áiteanna ar fáil dóibh, agus cáineadh freisin an cinneadh go
mbeadh uasmhéid dhá bhliain ag dalta sa rang. Cuireadh an tuairim chun cinn
‘go dtagann réimse agus castacht na riachtanas atá ag daltaí chun solais le
himeacht ama agus dá bhrí sin gur gá an tríú bliain sa rang’.Thagair teiripithe
urlabhra agus teanga, múinteoirí agus príomhoidí dá thábhachtaí atá sé gach
eolas a bhaineann le hábhar a fháil ón scoil a raibh an dalta ag freastal uirthi
cheana. Luadh gur deacair breithiúnas a thabhairt ar bhonn tuairiscí ar
pháipéar. Mhol teiripithe urlabhra agus teanga agus tuismitheoirí gurbh fhiú
breathna-dóireacht a dhéanamh ar an dalta i gcomhthéacs sóisialta sula
gcuirtear i rang speisialta é/í. Luadh freisin go bhféadfadh an dalta bheith in
aon rang le daltaí atá ar chomhaois teanga leis/léi, seachas ar chomhaois
chroineolaíoch, rud a mbeadh fadhb nach beag ann don mhúinteoir.

Cáineadh an mhoill a bhaineann le soláthar tuairiscí síceolaíochta i gcásanna
áirithe agus dhírigh príomhoidí aird air go bhféadfadh tionchar a bheith ag
tuairiscí síceolaíochta ar dhaltaí áirithe ar an gcinneadh i dtaobh iontrála na
ndaltaí sin sa rang speisialta. Na daoine go léir ar cuireadh agallamh orthu,
luaigh siad an gá atá le modhanna cáilíochtúla measúnachta, ar nós tuairiscí
múinteoirí agus a bhfuil tugtha faoi deara acu, a chur san áireamh nuair atá
iarratais ar iontráil sa rang speisialta á meá.

Luaigh teiripithe urlabhra agus teanga agus tuismitheoirí gur gá soláthar
leanúnach a chur ar fáil do dhaltaí nach gcáilítear d’iontráil sa rang agus thagair
siad do dhifríochtaí ó réigiún go chéile i bhfeidhmiú na gcritéar iontrála.
Thagair siad don aimhrialtacht a bhaineann le daltaí a bhfuil sainuimhir éirime
sa réimse 80-90 acu ach nach sásaíonn na critéir iontrála agus nach bhfuil i
dteideal mhúinteoireacht tacaíochta bunaithe ar acmhainní a fháil ach oiread.
Cáineadh na critéir iontrála freisin sa mhéid go bhféadfadh deacrachtaí móra
iontrála a bheith ag daltaí a bhfuil fadhbanna luaile acu mar gheall ar an tionchar
diúltach a bheadh ag na fadhbanna sin ar a scóir ghníomhúcháin. Luadh an gá
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atá le meicníochtaí luathaitheanta agus idirghabhála chun freastal a dhéanamh ar
riachtanais daltaí. Bhraith tuismitheoirí ‘go raibh an t-ádh orthu’ má éirigh leo
áit sa rang speisialta a fháil dá leanbh. Luaigh na tuismitheoirí freisin an
mhórimní a bhí orthu agus iad ag fanacht le litir ón gcoiste iontrála. Cháin
príomhoidí scoile agus múinteoirí an ról imeallach a conacthas dóibh a ghlac an
Roinn Oideachais agus Eolaíochta i mbainistíocht na ranganna agus ní raibh siad
sásta ach oiread gur ar an scoil a thiteann sé de chúram gránna na litreacha
diúltaithe a sheoladh amach.

5.12 Iompar
Ní raibh leas á bhaint ag 129 daltaí as an 367 a bhí cláraithe sna ranganna as
iompar scoile. Glactar le hiomad daltaí agus gan dóthain áiteanna ar fáil dóibh,
a dúirt na daoine go léir ar cuireadh agallamh orthu; éiríonn as seo, a dúirt siad,
go mbíonn ceantar mór freastail scoile i gceist, i dtreo go mbíonn turas fada le
taisteal ag daltaí áirithe chun na ranganna. Iad seo a bhí ag baint leasa as an
gcóras iompair scoile, bhí turas 60 nóiméad ar an meán á dhéanamh acu. I gcás
amháin tuairiscíodh go raibh 4 huaire a’ chloig taistil á dhéanamh ag an dalta
chun freastal ar rang speisialta.

Cháin príomhoidí scoile an maorlathas a bhain le taisteal chun na scoile a
eagrú, agus dúirt gurb iomaí dalta nach mbíonn socruithe taistil ullamh dóibh
go dtí mí Deireadh Fómhair. Luaigh teiripithe urlabhra agus teanga agus
tuismitheoirí agus príomhoidí scoile gurb ábhar imní dóibh gan maoirseacht a
bheith á dhéanamh ar dhaltaí agus iad ag taisteal gan tionlacan i dtacsaithe.
Thagair príomhoidí scoile dá dheacra atá sé fear nó bean tionlacan a earcú
chun taisteal leis na daltaí, mar nach ndíoltar tiománaithe na mbusanna chun
fear nó bean tionlacan a thógáil nó chun scaoileadh leis. Moladh go n-éireofaí
as úsáid an téarma ‘éalangach’ (handicapped) a úsáid ar cheann de na foirmeacha
iarratais ar thaisteal scoile.

5.13 Aistriú an Dalta ar ais sa Phríomhshruth Soláthair
Luaigh na daoine go léir ar cuireadh agallamh orthu gurbh ábhar buartha agus
imní do thuismitheoirí a leanbh a bheith á aistriú ar ais sa scoil phríomhshrutha
a raibh sé/sí ag freastal uirthi cheana. Dúirt príomhoidí scoile gurbh ábhar
tráma do dhaltaí bheith ag filleadh ar rang 30 dalta nó níos mó agus mhol siad
go mbeadh níos mó teagmhála ag múinteoirí na ranganna speisialta leis na
scoileanna príomhshrutha a mbeidh na daltaí ag filleadh orthu. Moladh go
mbeadh tacaíocht le fáil ag na daltaí seo ón lucht gairme a bhfuil taithí
oiriúnach acu agus go mbeadh na daltaí i dteideal uaireanta a’ chloig
múinteoireachta bunaithe ar acmhainní a fháil gan cheist, chomh maith le
teiripe urlabhra agus teanga agus tacaíocht ó chúntóirí riachtanas speisialta, ar
fhilleadh dóibh ar an soláthar príomhshrutha.

Lochtaigh tuismitheoirí agus teiripithe urlabhra agus teanga araon an easpa
comhghnáis i dtaobh an phróisis athimeasctha. Moladh gurbh fhiú, b’fhéidir,
triail a bhaint as filleadh ar an bpríomhshruth oideachais céim ar chéim, trí
úsáid a bhaint as straitéisí mar shuíomh daltaí i ranganna níos mó agus
éascaíocht a dhéanamh ar níos mó den imeascadh curaclaim sula bhfilleann na
daltaí go lánaimseartha ar an bpríomhshruth oideachais. Mhol teiripithe
urlabhra agus teanga gurbh fhiú triail a bhaint as saghsanna eile soláthair ar nós
seirbhísí taistil teiripe urlabhra agus teanga.

Luaigh tuismitheoirí agus teiripithe urlabhra agus teanga agus príomhhoidí
scoile go raibh imní orthu nach raibh plean fadtéarmach ag an Roinn
Oideachais agus Eolaíochta d’oideachas iarbhunscoile do dhaltaí a bhfuil SSLD
orthu.
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CAIBIDIL 6
AN SNÁITHE MEASTÓIREACHTA
SCOIL-BHUNAITHE

6.1 Réamhrá
Bhí cuairt mheastóireachta ó chigirí ar gach ceann de sé rang déag i gceist sa
snáithe meastóireachta scoil-bhunaithe ar ranganna do dhaltaí a bhfuil sain-
neamhoird urlabhra agus teanga (SSLD) orthu. Thug na cigirí tuairisc ar
éifeacht an tsoláthair trí: grinniú na múinteoireachta agus na foghlama,
athbhreithniú ar dhoiciméid phleanála agus ar thaifid ranga, iniúchadh ar
bhailiúcháin d’obair daltaí agus trí idirghníomhú le daltaí. I ngach rang bhí
díospóireacht ag na cigirí leis an múinteoir ranga, leis an teiripí teanga agus
urlabhra agus leis an bpríomhoide mar gheall ar shainghnéithe den soláthar.
Rinne na cigirí éascaíocht freisin ar chruinniú le tuismitheoirí.

An creatlach meastóireachta a ullmhaíodh don chéim scoilbhunaithe, bhí dhá
cheist chruinne is seachtó ann ar dhírigh na cigirí orthu le linn a gcuid
meastóireachta sna scoileanna. Tugtar léargas cumaisc sa chaibidil seo ar an
gcleachtas sna sé rang déag a ndearnadh meastóireacht orthu, agus aithnítear
buanna agus laigí an tsoláthair. Cuirtear na torthaí i láthair faoi chúig
phríomhcheannteideal: pleanáil agus comhordú an tsoláthair, soláthar chun
freastal a dhéanamh ar riachtanais aonair daltaí, timpeallacht na
múinteoireachta agus na foghlama, soláthar curaclaim, chomh maith le
meastóireacht agus gnóthachtáil daltaí.

6.2 Pleanáil agus Comhordú an tSoláthair
6.2.1 An Plean Scoile agus an Creatlach Curaclaim don Rang

I ngach ceann de na sé scoil déag, rinne na cigirí athbhreithniú ar an bplean
scoile, na polasaithe a bhí ar fáil i leith comhordú an tsoláthair do dhaltaí sa
rang SSLD, clár ginearálta curaclaim an mhúinteora agus doiciméid phleanála
ranga uile agus do dhaltaí aonair. Chuir an t-athbhreithniú seo ar chumais
chigirí meastóireacht a dhéanamh ar a mhéid a sholáthraigh an plean scoile
comhthéacs agus treoir aidhmiúil d’oibriú an ranga.

Fuarthas an cleachtas is fearr i scoil amháin as gach ceithre scoil, mar a raibh
miontagairtí críochnúla d’oibriú an ranga sna pleananna scoile, chomh maith
le cur síos soiléir ar eagrú an ranga agus ar rólanna agus cúraimí na ndaoine atá
páirteach ann.

I bhformhór na gcásanna, bhí sé de thuairim ag na cigirí go raibh scóip ann
chun forbairt a dhéanamh ar na nascanna idir an plean scoile agus an phleanáil
ranga. Rinneadh tagairt i gcúpla cás don ghá a bhí ann le nuashonrú a
dhéanamh ar phleananna scoile agus dá riachtanaí a bhí sé ráitis shoiléire a
bheith iontu a bheadh mar thaca le haidhmeanna agus le cuspóirí an ranga.

6.2.2 Pleanáil ag leibhéal an tseomra ranga 

– pleanáil na múinteoirí d’fhorbairt teanga
In an-chuid cásanna, nótáil na cigirí go raibh plean córasach ann d’fhorbairt
teanga, agus thagair siad go speisialta don chomhoibriú ba léir idir an teiripí
urlabhra agus teanga agus an múinteoir ranga i bhforbairt an phlean seo agus
ina chur i bhfeidhm. Bhí an tosaíocht a tugadh d’fhorbairt teanga le sonrú ar
chomh cuimsitheach agus chomh mion is bhí na pleananna, a raibh, i gcásanna
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áirithe, nótaí iontu ar úsáid acmhainní agus ar straitéisí agus modhanna múinte.
Áit ar tugadh easnaimh faoi deara i bhforbairt agus i gcur i bhfeidhm plean
córasach d’fhorbairt teanga, braitheadh gur éirigh na heasnaimh sin as easpa
comhoibrithe idir theiripithe urlabhra agus teanga agus múinteoirí ranga.

– pleanáil fhadtéarmach do churaclam leathan
Bhí éagsúlacht i dtorthaí na meastóireachta ar phleanáil do churaclam leathan.
Bhí tagairtí fábhracha ag na cigirí do ghnéithe den phleanáil agus do chur chlár
pleanáilte curaclaim i bhfeidhm, i dtuairim is leath de na ranganna teanga.
Braitheadh go raibh pleananna fadtéarmacha oiriúnacha sna ranganna seo, sa
mhéid go raibh gach gné de Churaclam na Bunscoile gafa iontu agus gur
leagadh amach aidhmeanna agus cuspóirí soiléire. I gcásanna áirithe, bhí
saintagairtí do ghlacadh le daltaí agus do pholasaí na scoile i leith roinnt achar
lasmuigh den churaclam, achair mar chritéir iontrála agus critéir chun daltaí a
scaoileadh chun siúil, cumarsáid le tuismitheoirí, meastóireacht, agus tagairtí
d’áiseanna agus do mhodhanna múinteoireachta.

I leath de na ranganna a ndearnadh meastóireacht orthu, áfach, fuarthas gur
ghá forbairt a dhéanamh ar an bpleanáil, sa mhéid nach raibh fáil ar phleananna
fadtéarmacha, nó go raibh siad uireasach sa mhéid nach raibh aidhmeanna agus
cuspóirí soiléire in éineacht leo. I gcuid de na ranganna seo is do raon teoranta
ábhar curaclaim amháin a bhí pleananna ar fáil. I gcásanna eile, is é bhí sa
phleanáil ná liostaí topaicí le múineadh, gan tagairt ar bith d’aidhmeanna
foghlama ná do spriocanna curaclaim a bhí le baint amach. I ndá chás,
braitheadh go raibh an leibhéal pleanála a rinneadh uireasach agus, i gceann
den dá chás, nótáil an cigire go ndeachaigh an easpa pleanála i bhfeidhm ar
éifeacht na ndeiseanna foghlama a soláthraíodh do na daltaí. Agus moltaí á
ndéanamh acu i dtaobh na pleanála, luaigh na cigirí a d’ullmhaigh na tuairiscí
go rachadh comhoibriú breise idir an múinteoir ranga agus an teiripí urlabhra
agus teanga chun tairbhe don phleanáil agus gur chóir an phleanáil a nascadh
go héifeachtach le riachtanais leanaí aonair. Moladh freisin go ndéanfaí pleanáil
churaclaim do raon iomlán Churaclam na Bunscoile agus do leanúnachas
curaclaim agus dul chun cinn.

Tá impleachtaí ag na torthaí seo do scoileanna agus do dhaoine gairmiúla
aonair. Ba chóir go mbeadh deis ag na daltaí go léir sochar a bhaint as cláir
chuimsitheacha dhea-phleanáilte churaclaim agus ní bhainfidh siad tairbhe
iomlán as a lonnú i rang speisialta teanga ach amháin sa chás go ndéantar
soláthar dá sainriachtanais aonair i bplean oibre a bhfuil aidhm chinnte leis.

– pleanáil ghearrthéarmach
Luaigh na cigirí go raibh siad sásta le leibhéal agus le hábhar na pleanála
gearrthéarmaí i leath de na ranganna, go háirithe mionphleanáil do dhaltaí
aonair agus ullmhú cláracha oibre, pleanáil soláthair do riachtanais aonair agus
ceachtanna dea-ordaithe. Ina choinne seo, áfach, thug na cigirí chun suntais go
raibh pleanáil shásúil éifeachtach ghearrthéarmach in easnamh sa leath eile de
na ranganna.
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– comhoibriú proifisiúnta ar an bpleanáil
Ba léir gur gnó dushlánach é comhoibriú ar an bpleanáil i leath de na ranganna
nó mar sin. Níor ghné den chleachtas í an chomhphleanáil ná an comhoibriú i
gcur i bhfeidhm an churaclaim, nó cláracha teanga, sna ranganna seo, ach i
gcúpla cás, dúirt an fhoireann phroifisiúnta a bhí páirteach gurbh achar den
chleachtas é seo ar chás leo é a fhorbairt.

Tuairiscíodh go raibh comhoibriú rathúil proifisiúnta ar siúl i mbeagnach leath
de na ranganna. Bhí an comhoibriú ar siúl ar bhonn foirmiúil agus ar bhonn
neamhfhoirmiúil agus, i gcásanna áirithe, bhí cruinnithe coitianta pleanála agus
polasaí soiléir scoile i leith comhoibrithe, mar thaca leis seo. I measc na ngnéithe
den chleachtas éifeachtach a nótáil na cigirí bhí comhphleanáil, comhréiteach
faoi thosaíochtaí foghlama do dhaltaí aonair agus teagasc mar fhoireann mar
ghné láidir de na modhanna múinteoireachta.

Bhí éagsúlacht sa mhéid eolais a bhí ag múinteoirí sna ranganna samplacha a
ndearnadh meastóirteacht orthu, ar chláracha urlabhra agus teanga a ullmhaíodh
do dhaltaí. Thug na cigirí faoi deara i mbeagán ranganna nach raibh eolas á
roinnt go héifeachtach agus nach raibh ach cumarsáid neamhfhoirmiúil ar siúl i
measc an lucht gairme faoi chláracha aonair. Níor ghné den obair, de ghnáth,
an phleanáil chomhoibritheach.

Ina choinne seo bhí cleachtas éifeachtach ar siúl i mbeagán os cionn leath de na
ranganna. Sna cásanna seo chonacthas go raibh an múinteoir agus an teiripí
urlabhra agus teanga ag obair as lámha a chéile agus iad ag malartú eolais lena
chéile faoi riachtanais aonair urlabhra agus teanga na ndaltaí. I measc na
ngnéithe dearfacha cleachtais a chonacthas bhí: próiseas comhoibritheach
pleanála agus comhábhair phleanála in úsáid, spriocanna soiléire
gearrthéarmacha foghlama, agus neartú á dhéanamh ag múinteoirí ar an obair a
bhí ar siúl ag an teiripí urlabhra agus teanga.

6.3 Soláthar chun freastal a dhéanamh ar riachtanais
aonair daltaí

6.3.1 Difreálú an Churaclam

Ba léir go raibh difreálú éifeachtach curaclaim á dhéanamh i bhformhór na
ranganna teanga. Bhí an soláthar oideachais do dhaltaí dírithe ar riachtanais
aonair na ndaltaí agus thug na múinteoirí agus na teiripithe urlabhra agus teanga
leibhéil arda aire aonair do na daltaí. Rinneadh freastal ar riachtanais aonair i
suímh ghrúpaí beaga agus le linn do dhaltaí a bheith ag obair ina n-aonar.
Cuireadh riachtanais aonair san áireamh sna gníomhaíochtaí curaclaim agus i rith
na seisiún urlabhra agus teanga leis na teiripithe urlabhra agus teanga.

I gcuid de na ranganna teanga, bhí clár aonair leagtha amach mar threoir don
fhoghlaim.Thagair cigirí do roinnt straitéisí dearfacha eile, iad seo a leanas ina
measc: cruthú dialanna nó leabhar oibre aonair do na daltaí, comhoibriú idir an
múinteoir ranga agus an teiripí urlabhra agus teanga maidir le pleanáil cláir agus
obair bhaile a leagan amach, agus straitéisí éifeachtacha ceistiúcháin a úsáid atá
dírithe ar dhaltaí aonair.

I bhformhór na ranganna teanga bhí na gníomhaíochtaí curaclaim a grinníodh
agus na tascanna a eagraíodh oiriúnach do leibhéil chumais na ndaltaí. Ba
mhinic tagairtí do ghrúpáil daltaí mar chur chuige i gcomhthéacs oiriúnú an
churaclaim do riachtanais daltaí.

Bhí an chuma ar bheagán ranganna nach raibh difreálú chomh forbartha céanna
iontu agus nótáil cigirí gurbh ar ghrúpaí daltaí nó ar an rang uile a bhí an fócas,
seachas ar phleanáil chun freastal a dhéanamh ar riachtanais daltaí aonair.
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6.3.2 Pleananna don oideachas aonair

Tá pleananna don oideachas aonair ag leibhéil éagsúla forbartha sna ranganna.
I gcás leath de na ranganna ní raibh fáil ar phleananna mar seo, nó bhí siad gan
chríochnú. I roinnt mhaith cásanna d’ullmhaigh an múinteoir agus an teiripí
urlabhra agus teanga pleananna aonair neamhspleách ar a chéile, agus fócas
phleananna an teiripí ar fhorbairt teanga amháin. Ní dhearnadh tagairt i gcás
ar bith do pháirtíocht daoine gairmiúla eile nó tuismitheoirí in ullmhú na
bpleananna aonair. Go ginearálta, is beag de na pleananna aonair a shásaíonn
na critéir a nglactar go forleathan leo d’ábhar agus struchtúr na bpleananna
oideachais aonair.

I ranganna airithe, thug na cigirí faoi deara an comhoibriú gníomhach idir na
múinteoirí agus na teiripithe urlabhra agus teanga in ullmhú na bpleananna. I
raon teoranta ranganna luaigh na cigirí go raibh réimse leathan achar curaclaim
fite isteach i bpleananna oideachais aonair.

In an-bheagán cásanna, thug cigirí faoi deara gur leagadh amach aidhmeanna
soiléire foghlama, ach gurbh aidhmeanna foghlama in achair teanga,
litearthachta agus matamaitice, den chuid ba mhó, iad seo. I bhfurmhór na
gcásanna ní raibh aidhmeanna foghlama ar fáil, nó ní raibh siad soiléir. Chuir
roinnt de na cigirí béim ar a riachtanaí a bhí comhoibriú idir na múinteoirí
agus na teiripithe urlabhra agus teanga i leagan amach na n-aidhmeanna
foghlama.

6.4 Timpeallacht na Múinteoireachta agus na Foghlama
6.4.1 – Soláthar láithreacha múinteoireachta agus foghlama

Thuairiscigh na cigirí go raibh na láithreachta a cuireadh ar fáil d’fhormhór na
ranganna teanga ar ardchaighdeán. Sholáthraigh na ranganna timpeallacht
tharraingteach fhisiciúil de ghnáth agus baineadh úsáid éifeachtach as an spás.
Rinneadh athruithe úsáideacha ar an mbunláthair, chun spásanna oibre a luigh
isteach go hoiriúnach lena chéile a sholáthar do mhúinteoir an ranga teanga agus
don teiripí urlabhra agus teanga, agus cuireadh troscán, ionaid stórais agus ionaid
taispeántais oiriúnacha ar fáil. I bhformhór na scoileanna bhí seomraí in aice a
chéile ag an múinteoir agus ag an teiripí urlabhra agus teanga, nó bhí siad ag
obair i seomra a raibh deighilt ann.

Sna ranganna teanga ar fad, beagnach, bhí an-chúram déanta de chruthú
timpeallachta foghlama a bhí tarraingteach agus spreagúil. Luaigh na cigirí go
raibh dea-eagar ar na seomraí agus iad compordach ar an iomlán agus in an-
chuid ranganna bhí ábhair gheala dathannacha oideachais le feiceáil go
flúirseach. I leath na ranganna teanga nó mar sin, bhí limistéir áirithe curtha i
leataobh mar thaca le foghlaim i sainachair den churaclam – forbairt teanga,
matamaitic, ceol, oideachas sóisialta, timpeallachta agus eolaíochta (SESE) chomh
maith le teicneolaíocht eolais agus cumarsáide (ICT), agus a leithéidí eile.

Measadh gur ghá an láthair fhoghlama a fhorbairt i gcás cheithre scoil, agus i gcás
amháin measadh nach raibh an láthair sásúil. Maidir le dhá scoil, ba ábhar imní
don chigire laghad an tseomra ranga, agus i gcás eile thug an cigire faoi deara go
raibh áiseanna bunúsacha áirithe ar iarraidh. Sa scoil dheireanach seo, bhí
socruithe á ndéanamh chun aistriú go dtí seomra ranga nua i ndeireadh an
téarma.

– Soláthar Acmhainní Múinteoireachta agus Foghlama
I gcás formhór na ranganna teanga bhí tuairisc an-deimhneach ag an gcigire
ar an réimse acmhainní múinteoireachta agus foghlama a bhí ar fáil, ar
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tharraingteacht na n-áiseanna curaclaim a dhear na múinteoirí féin agus ar
chaighdeán na dtaispeántas sna seomraí ranga. Mhol na cigirí an soláthar litríochta
do leanaí sna seomraí ranga seo, chomh maith leis na hábhair choincréideacha
don mhatamaitic, acmhainní forbartha teanga, ábhair don ealaín, cairteanna
curaclaim, cluichí d’fhorbairt na gcéadfaí, áiseanna foghlama a dhear an múinteoir
féin, fearais ríomhaireachta agus áiseanna closamhairc.

In an-chuid de na ranganna teanga bhraith na cigirí go raibh an soláthar
acmhainní ar fheabhas, agus, i roinnt cásanna, moladh páirt an teiripí urlabhra
agus teanga i soláthar áiseanna don rang teanga.

– Cruthú timpeallachta a bhfuil neart teanga inti
Bhí neart cló i dtimpeallacht fhoghlama na ndaltaí de ghnáth. Luaigh na cigirí
úsáid na timpeallachta amhairc i rith na múinteoireachta agus na foghlama, chun
tacú leis na daltaí agus iad ag foghlaim teanga. Baineadh úsáid éifeachtach as
cairteanna teanga, liostaí focal, lipéid, spléach-chártaí agus as obair scríofa na
ndaltaí chun timpeallacht a chruthú a raibh neart teanga inti.

I roinnt áirithe cásanna, luaigh cigirí go speisialta an úsáid éifeachtach a bhí á
baint as sainábhair mhúinteoireachta a raibh neart cló iontu, agus scileanna
cumarsáide á múineadh. Luadh go raibh scóip chun forbartha i mbeagán
ranganna agus mhol na cigirí go gcuirfí le raon na n-ábhar múinte teanga agus
go mbainfí úsáid níos fearr as na hionaid taispeántais sa seomra ranga chun tacú
le foghlaim teanga.

I measc sainmholtaí na gcigirí bhí forbairt bord dúlra nó bord suime chun tacú
le foghlaim in achair SESE, láithreacha oibre don mhatamaitic, do ríomhairí agus
don léitheoireacht a chruthú, agus tacú leis an bhfoghlaim in achair uile an
churaclaim.

Is í impleacht an méid sin ar fad do na scoileanna ná seo: ainneoin go bhfuil sé
de shainaidhm ag na ranganna teanga cumas teanga na ndaltaí a fhorbairt, go
gcaithfidh scoileanna deimhin a dhéanamh de ag an am céanna go bhfuil teacht
ag na daltaí uile ar dheiseanna foghlama atá oiriúnach agus rathúil in ábhair uile
Churaclam na Bunscoile, ach amháin an Ghaeilge.

6.4.2 – Timpeallacht Shóisialta na Foghlama 

– Idirghníomhaíochtaí comhoibritheacha dalta/dalta
I bhformhór na ranganna bhí tuairisc dheimhneach ag an gcigire ar
idirghníomhaíocht idir dhaltaí. Chonacthas go raibh na daltaí ar a suaimhneas i
gcomhluadar a chéile, ag súgradh lena chéile, ag caint go foirmeálta lena chéile agus
ag cabaireacht go sona lena chéile.Thug na cigirí faoi deara nach raibh fadhb ar bith
ag na daltaí i bhfurmhór na ranganna le comhroinnt, le huainíocht a dhéanamh ar
a chéile, ná le súgradh lena chéile.

I gcás ranganna nár léir go raibh mórán den fhoghlaim chomhoibritheach ar siúl
iontu, luaigh na cigirí gurbh fhiú cur chuige struchtúrtha a thriail a sholáthródh
deiseanna go rialta do dhaltaí comhoibriú a dhéanamh lena chéile. Aithníodh go
mb’fhéidir go mbeadh fadhb ag daltaí áirithe le hidirghníomhaíocht agus go
bhféadfadh raon leathan aoise sa rang bheith mar bhac ar an idirghníomhaíocht.
Mhol na cigirí a bhí i mbun na tuairiscíochta go soláthrófaí níos mó deiseanna do
dhaltaí chun foghlaim chomhoibritheach i ngrúpaí a dhéanamh. Luadh obair i
gciorcal freisin mar chur chuige arbh fhiú é a thriail.

Is í impleacht an méid sin do na scoileanna ná nach mór réamhphleanáil áirithe a
dhéanamh chun idirghníomhaíocht rathúil idir dhaltaí a chothú. Sna scoileanna is
rathúla idirghníomhaíocht dalta/dalta, chonacthas go raibh ról gníomhach ag na
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múinteoirí agus ag na teiripithe urlabhra agus teanga in úsáid modhanna
múinteoireachta ar dócha go n-éascódh siad idirghníomhaíocht dearfach.

– bainistíocht éifeachtach ar ghafacht na ndaltaí
Sna ranganna teanga uile seachas dhá cheann acu, thuairiscigh na cigirí go raibh
bainistíocht éifeachtach á dhéanamh ar ghafacht na ndaltaí. I bhformhór na
ranganna, chonacthas cur chuige éifeachtach in úsáid maidir le bainistíocht an
tseomra ranga agus straitéisí éifeachtacha eagraithe chomh maith, dhá rud a
dheimhnigh go raibh na daltaí chomh gafa agus ab fhéidir i ngníomhaíochtaí
foghlama.

I roinnt cásanna, chonacthas gur éirigh go maith le múinteoiri agus le teiripithe
urlabhra agus teanga agus iad ag déileáil le gafacht daltaí a raibh a n-iompar
dushlánach go maith.Aithníodh a luachmhaire a bhí pleanáil don ord agus eagar,
monatóireacht ar dhaltaí, chomh maith le gnáthamh a chur i bhfeidhm sa rang,
ina chomhair seo.

Tagann comhoibriú idir an múinteoir agus an teiripí urlabhra agus teanga i
mbainistíocht daltaí chun cinn mar fhactóir tábhachtach sa soláthar rathúil.
Factóir tábhachtach eile is ea éagsúlacht a chruthú i suíomh na foghlama –
cothromaíocht idir fhoghlaim aonair, foghlaim i bpéirí, foghlaim i ngrúpaí beaga
agus foghlaim ranga uile san áireamh.

– straitéisí chun iompar dearfach a chur chun cinn
Luaigh na cigirí go fábhrach na straitéisí a bhí in úsáid chun iompar dearfach a
chur chun cinn i bhformhór na ranganna a ndearna siad measúnacht orthu.
Nótáil na cigirí straitéisí éifeachtacha mar rialacha cothroma á gcur i bhfeidhm sa
rang, iompar dearfach á mholadh, agus córais spreagtha nó fiúntais á n-usáid.
Daltaí a spreagadh chun comhoibrithe agus aiseolas a sholáthar dóibh ar bhonn
leanúnach le linn obair ranga, braitheadh gurbh fhactóirí tábhachtacha iad sin
freisin san iarracht ar iompar dearfach a chothú.

Gnéithe dearfacha eile den chleachtas ba ea oiriúnú an chur chuige do
riachtanais daltaí aonair agus tiomantacht na múinteoirí do chothú féinmheasa
agus muiníne i ndaltaí aonair. Ba léir, freisin, gur tugadh le tuiscint do na daltaí
go rabhthas ag súil le hardchaighdeáin oibre agus iompair uathu.

– idirghníomhaíochtaí tacúla múinteoir/dalta
Conacthas idirghníomhaíochtaí tacúla múinteoir/dalta sna ranganna go léir a
ndearnadh measúnacht orthu, seachas rang amháin. Sa chás áirithe sin, ní raibh
bainistíocht mhaith á dhéanamh ar iompar na ndaltaí, mar gheall ar easpa taithí
an mhúinteora a bhí i mbun an ranga, dar leis an gcigire. In aon rang déag, bhraith
na cigirí go raibh barr leibhéil feabhais san idirghníomhaíocht. I measc na
ngnéithe ba thábhachtaí den chleachtas sna cásanna seo, bhí an moladh agus an
tacaíocht a fuair na daltaí, na deiseanna a chuir na múinteoirí agus na teiripithe
urlabhra agus teanga ar fáil do na daltaí chun a gcuid foghlama a dhéanamh go
rathúil, an leochailleacht i mbun na hidirghníomhaíochta, cur chun cinn an
iompair dhearfaigh agus cothú scileanna oiriúnacha sóisialta.

Rinne na cigirí tagairt go minic don sofhreagracht do dhaltaí sna ranganna agus
don soláthar dá riachtanais aonair trí idirghníomhaíochtaí tacúla. Moladh an tslí
a raibh an obair ranga á nascadh le cumas daltaí aonair agus rinne na cigirí tagairt
i gcásanna áirithe freisin don chaoi ar tugadh le tuiscint do na daltaí go rabhthas
ag súil le torthaí agus le hiompar dearfach uathu.

Ba léir, chomh maith, gur misníodh na daltaí maidir leis an obair teanga a bhí á
dhéanamh acu, agus go raibh deiseanna á soláthar dóibh chun treabhadh leo ar a
ráta féin.
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Sa chás aonair inar thuairiscigh an cigire nár éirigh go maith leis na
hidirghníomhaíochtaí, luaigh an cigire go raibh iompar na ndaltaí corrach agus
go raibh an-éagsúlacht riachtanas oideachais ag an ngrúpa.

6.4.3 Gafacht na nDaltaí san Fhoghlaim

– ceistiúchán éifeachtach agus éascaíocht á dhéanamh ar an
bhfoghlaim
Fuarthas ceistiúchán éifeachtach nó an-éifeachtach á dhéanamh ar dhaltaí agus
éascaíocht á dhéanamh ar an bhfoghlaim in os cionn leath na ranganna teanga.
I measc na straitéisí a bhí in úsáid, bhí ceistiú daltaí a bhí i mbun tascanna
aonair nó ag obair i ngrúpaí, teicnící oscailte agus ceistiúchán a bhí dírithe ar
ábhar an cheachta agus ar fhorbairt scileanna teanga. Rinneadh cur síos mar
seo a leanas ar chleachtas samplach inmholta:

‘Tá idir threoir agus dhúshlán sa cheistiúchán. Spreagann sé an
dalta chun freagra iomlán a thabhairt, agus a thuairimí féin freisin,
má oireann sin.Tá tacaíocht sa cheistiúchán agus cabhraíonn sé le
daltaí freagraí iomlána a thabhairt agus, thairis sin, misníonn sé
iarrachtaí na ndaltaí.’’

– rannpháirtíocht ghníomhach na ndaltaí
Fuarthas go raibh cleachtas éifeachtach i bhformhór na ranganna teanga (75%
acu) maidir le deiseanna gníomhacha foghlama a sholáthar do na daltaí. Luadh
an-chuid samplaí de chleachtas éifeachtach a d’éascaigh rannpháirtíocht
ghníomhach daltaí ina gcuid foghlama féin. Ina measc seo bhí an líon beag
daltaí a bhí sa rang, spreagadh éifeachtach na ndaltaí, deiseanna chun foghlaim
neamhspleách a chur chun cinn, soláthar roghanna agus deiseanna chun cinní
a dhéanamh, chomh maith le bainistícht agus eagrú éifeachtach an tseomra
ranga.

Áit nach raibh an cleachtas chomh rathúil céanna sin, luaigh na cigirí gur ghá
níos mó den ghníomhaíocht i ngrúpaí a úsáid, níos mó den taithí phearsanta
ar an gcuraclam agus níos mó úsáid a bhaint as ábhair choincréideacha.
Nótáladh i gcásanna mar seo, freisin, go raibh an múinteoir ag brath rómhór ar
ghníomhaíochtaí scríofa agus ar obair a bhí bunaithe ar théascleabhair.

– an taitneamh a bhain daltaí as a rannpháirtíocht san fhoghlaim
Sna ranganna teanga uile, beagnach, ba léir go raibh suim ag na daltaí san obair
agus díocas orthu chun foghlama. Thug na cigirí faoi deara, i bhformhór na
ranganna, gur bhain na daltaí taitneamh as na gníomhaíochtaí agus as a dtaithí
ghinearálta ar an scoil. Bhí na daltaí ar a suaimhneas i dtimpeallacht an tseomra
ranga agus chonacthas gur spreag agus gur mhisnigh na daoine fásta iad, gur
chothaigh siad gaol dearfach leis na daltaí, agus gur thug siad le tuiscint, gan
amhras ar bith, go raibh gach duine ag súil le torthaí maithe uathu ina gcuid
foghlama. Rinneadh tagairt don raidhse modhanna éagsúla samhlaíocha
múinteoireachta a bhí in úsáid agus do na deiseanna a thug drámaíocht,
damhsa cruthaitheach agus ceol dóibh chun sult a bhaint as an bhfoghlaim. I
gcás cheithre cinn de na ranganna, aithníodh go bhféadfaí an t-achar seo den
oideachas a fhorbairt.
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6.4.4 Cur chuige i leith Múinteoireachta agus Foghlama

– eagrú daltaí
Chonacthas obair aonair agus obair ghrúpa ar siúl ar measadh go raibh siad
oiriúnach do riachtanais na ndaltaí. Nótáil na cigirí go raibh socruithe maithe
i bhfeidhm i bhformhór na ranganna teanga do ghrúpáil daltaí. Úsáideadh
modhanna éagsúla grúpála, grúpáil de réir leibhéal ranga nó de réir leibhéal
cumais san áireamh. Chonacthas samplaí, freisin, de ghrúpaí daltaí a raibh
riachtanais teanga den saghas céanna acu. Luaigh na cigirí go bhféadfaí forbairt
a dhéanamh ar obair ghrúpa i roinnt bheag ranganna. Sa chomhthéacs seo,
rinne na cigirí tagairt do thábhacht na pleanála mar thaca le cur chuige
comhoibritheach foghlama.

– úsáid ábhar agus acmhainní múinteoireachta
Thuairiscigh na cigirí go raibh úsáid éifeachtach á bhaint as áiseanna amhairc
agus as acmhainní coincréideacha múinteoireachta agus foghlama i 75% de na
ranganna a ndearnadh measúnacht orthu. Chonacthas idir ábhair a chuir lucht
gnó ar fáil agus ábhair a dhear na múinteoirí féin in úsáid, cairteanna, ábhair
chlóbhuailte teanga, leabhair ghníomhaíochta agus leathanaigh saothair ina
measc. I gcás cheithre cinn de na ranganna ar tugadh cuairt orthu, luaigh na
cigirí go raibh scóip éigin iontu chun forbairt a dhéanamh ar sholáthar agus ar
úsáid ábhar agus acmhainní múinteoireachta.

– úsáid éagsúlacht chur chuige sa mhúinteoireacht
Thug na cigirí breithmheas dearfach ar úsáid éagsúlacht chur chuige sa
mhúinteoireacht, i gcás formhór na ranganna. Chonaic na cigirí úsáid
éifeachtach á bhaint as múinteoireacht aonair, i bpéirí agus i ngrúpaí, chomh
maith le múinteoireacht ranga uile. Nótáladh go raibh úsáid éifeachtach á
bhaint as acmhainní sa mhúinteoireacht agus, in an-chuid cásanna, mhol na
cigirí an cúram a bhí á dhéanamh de riachtanais aonair na ndaltaí agus an
difreálú a bhí á dhéanamh ar an gcuraclam chun freastal a dhéanamh ar na
riachtanais seo.

– struchtúr agus luas na gceachtanna
Bhí barúil dhearfach, go ginearálta, ag na cigirí de struchtúr agus luas seisiún
nó ceachtanna aonair. I bhfurmhór na ranganna teanga, bhí aidhm leis na
ceachtanna agus bhí gníomhaíochtaí oiriúnacha foghlama do na daltaí iontu. I
gcuid mhaith cásanna, luaigh na cigirí go ndeachaigh leibhéil chumais agus
céimeanna forbartha daltaí aonair i bhfeidhm go láidir ar phleanáil agus ar
úsáid ghníomhaíochtaí. In an-chuid cásanna, ba léir go raibh na ceachtanna
bunaithe ar aidhmeanna soiléire oideachais.

Mheas na cigirí gur ghá forbairt a dhéanamh ar an gcleachtas i gcúpla cás. I dtrí
cinn de na ranganna, ní raibh eagar rómhaith ar na gníomhaíochtaí agus
chonacthas gur éirigh fadhbanna le bainistíocht na foghlama as easpa pleanála
agus as dul rómhór i dtuilleamaí na dtéacsleabhar. I gcás amháin, níor éirigh go
sásúil le gníomhaíochtaí a bhí á gcomhstiúrú ag an múinteoir ranga agus ag an
teiripí urlabhra agus teanga. Is í impleacht an scéil seo ná go gcaithfear rólanna
a leagan amach go soiléir i dtreo go dtiocfaidh múinteoirí ranga agus teiripithe
urlabhra agus teanga isteach ar chomhoibriú lena chéile go héifeachtach chun
an taithí oideachais is fearr is féidir, a sholáthar do dhaltaí.
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6.4.5 Bailmheas ar a bhfuil á Fhoghlaim ag na Daltaí

– samplaí d’obair na ndaltaí
I bhformhór na ranganna teanga, bhí samplaí tarraingteacha d’obair na ndaltaí
ar taispeáint. Ina measc seo, bhí obair scríofa, leathanaigh saothair, leathanaigh
ghníomhaíochta a bhain le hOideachas Sóisialta, Timpeallachta agus
Eolaíochta, chomh maith le hobair ealaíne agus bailiúcháin cheangailte d’obair
chomhoibritheach. I leath na ranganna, nach mór, fuair na cigirí barr feabhais
i gcleachtas na múinteoirí maidir le bailiúcháin d’obair na ndaltaí a choinneáil.
Sna bailiúcháin seo, chonacthas réimse cóipleabhar, leabhar nótaí, leathanach
saothair agus leabhar saothair, chomh maith le fillteáin agus taispeántais ranga.
Nótáil cigirí, áfach, go raibh gá le forbairt i roinnt cásanna, áit nár coinníodh
samplaí d’obair na ndaltaí ar bhonn córasach i gcónaí. Bhí gníomhaíocht
ilghnéitheach churaclaim le sonrú, de ghnáth, ar na samplaí d’obair na ndaltaí
agus bhí sainobair ar fhorbairt teanga iontu freisin. Luaigh na cigirí go raibh
gnóthachtáil fhorásach scileanna teanga le brath ar na bailiúcháin oibre i
bhformhór na gcásanna, agus luaigh siad go fábhrach go raibh forbairt ag dul
ar mhuinín na ndaltaí maidir le húsáid teanga. I gcorr-chás, áfach, bhí na
taispeántais d’obair na ndaltaí teoranta go maith, nó bhí obair ar raon cúng
d’achair churaclaim iontu – obair teanga agus obair mhatamaitice amháin, go
minic. Sna cásanna sin, bhí géarghá le leathnú a dhéanamh ar an gcuraclam atá
ar fáil do dhaltaí.

6.5 Soláthar Curaclaim
6.5.1 Curaclam leathan

I gcás formhór na ranganna teanga, bhí tagairt fhábhrach ag na cigirí
d’fheidhmiú an chláir fhorbartha teanga laistigh de chomhthéacs Churaclam
na Bunscoile. Nótáil na cigirí gur leagadh béim, i roinnt cásanna, ar riachtanais
teanga na ndaltaí agus go ndearnadh deimhin de ag an am céanna go raibh
teacht ar na daltaí ar churaclam leathan.

Nótáil cigirí, i gcúpla cás, go raibh baint ag pleanáil éifeachtach le curaclam a
bhí oiriúnach ó thaobh leithne de a sholáthar do na daltaí. Nótáladh deiseanna
imeasctha le daltaí príomhshrutha, freisin, don ealaín amhairc, don cheol, nó
don chorpoideachas.Thug an cigire faoi deara an méid seo i rang amháin: áit
a mbaintear usáid choitianta as modhanna tionscadail, go n-éascaíonn sin taithí
na ndaltaí ar churaclam leathan.

Léiríonn na torthaí maidir le leithne agus cothroime churaclaim go n-éiríonn
níos fearr le cuid de na ranganna teanga seachas a chéile an choimhlint idir
leithne churaclaim agus sainobair i gcúrsaí teanga a réiteach. De réir tuairiscí
na gcigirí, bhí gá le forbairt i soláthar curaclaim atá leathan agus cothrom, i
gceathrú de na ranganna ar thug na cigirí cuairt orthu. Sna ranganna sin, is ar
chúrsaí teanga agus ar chúrsaí matamaitice a bhí obair an ranga dírithe agus ba
bheag deis a bhí á soláthar chun taithí a thabhairt do na daltaí ar Oideachas
Sóisialta, Timpeallachta agus Eolaíochta, ar Oideachas sna hEalaíona, ná ar
Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte, mar shampla. Tá gá le
bunphrionsabail shoiléire, a aithníonn go bhfuil gach dalta i dteideal taithí a
fháil ar churaclam cothrom, bunphrionsabail a aithníonn freisin gur gá clár
córasach teanga a sholáthar do dhaltaí.

– Imeascadh i rang príomhshrutha
Bhí tuairisc dheimhneach ag na cigirí ar imeascadh i gcás formhór na ranganna
teanga, cé go raibh an-éagsúlacht i gcleachtas na scoileanna ina leith. I gcás
chuid de na ranganna, chuaigh daltaí aonair chuig rang príomhshrutha go
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rialta, d’ábhair áirithe mar mhatamaitic, stair nó tíreolaíocht, ach i
gcomhthéacsanna eile, nascadh an rang SSLD go hiomlán le ranganna
príomhshrutha d’ábhair mar ealaíona amhairc agus corpoideachas.

Cuireadh chun cinn é freisin go mbeadh roinnt deiseanna ag daltaí ó na
ranganna príomhshrutha páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí an ranga teanga.
Nótáil na cigirí go raibh tuairimí deimhneacha ag múinteoirí ranganna
príomhshrutha, i gcúpla scoil, faoin gcaoi a ndeachaigh imeascadh chun
tairbhe do dhaltaí a bhí ag freastal ar an rang teanga.

I gcás cheathrú de na ranganna teanga, bhraith na cigirí nach raibh soláthar
éifeachtach á dhéanamh d’imeascadh le ranganna príomhshrutha. I measc na
bhfadhbanna a ghrinnigh na cigirí, bhí easpa pleanála agus tacaíochta don
imeascadh agus a laghad deiseanna a bhí á soláthar do dhaltaí chun nascadh a
dhéanamh le daltaí i ranganna príomhshrutha.

– Gníomhaíochtaí éifeachtacha forbartha teanga
Sna ranganna uile, beagnach, a ndearnadh measúnacht orthu, ba léir go raibh
tosaíocht á thabhairt do ghníomhaíochtaí éifeachtacha forbartha teanga. Nótáil
cigirí fócas soiléir ar fhorbairt teanga agus, in an-chuid cásanna, luadh pleanáil
éifeachtach churaclaim agus an plean scoile uile mar fhachtóirí i rathúlacht na
hoibre. I roinnt cásanna, moladh cleachtas éifeachtach freisin, i bhforbairt
chumas teanga na ndaltaí sna hachair éagsúla den churaclam.

Ina dtuairiscí ar ranganna aonair, luaigh cigirí cur chuige samhlaíoch i leith
suim na ndaltaí san obair theanga a mhúscailt, agus i leith chomhoibriú
éifeachtach idir an múinteoir ranga agus an teiripí urlabhra agus teanga.

– Gníomhaíochtaí feasachta teanga i nGaeilge
Níl an Ghaeilge ar chlár foirmiúil curaclaim na ranganna teanga. Nótáladh i
gcúpla rang, gur úsáid an múinteoir ranga an Ghaeilge go neamhfhoirmiúil ó
am go chéile agus, i gcás amháin, go raibh rannta simplí Gaeilge foghlamtha ag
na daltaí – i dtreo go mbeadh leibhéal éigin feasachta acu i dtaobh na teanga,
a dúirt an múinteoir.

6.5.2 Forbairt scileanna agus coincheapa i mBéarla

I gcás formhór na ranganna teanga, tuairiscíodh go raibh Curaclam an Bhéarla
á fheidhmiú go héifeachtach. D’aithin na cigirí caighdeán na hoibre a bhí
déanta ag na daltaí sa Bhéarla agus thagair siad go fábhrach do leithne agus do
chothroime na gcláracha a bhí curtha i ngníomh. Nótáil na cigirí an bhéim a
leagadh ar obair bhéil in an-chuid ranganna. I gcás amháin, luadh gur chuid
suntais iad forbairt chórasach scileanna, agus úsáid modhanna cruthaitheacha
chun gafacht na ndaltaí leis an mBéarla a chur chun cinn, mar fhachtóirí i
rathúlacht na hoibre.

– Comhtháthú an churaclaim le gníomhaíocht fhorbartha teanga
Fuarthas comhtháthú éifeachtach an churaclaim le gníomhaíocht fhorbartha
teanga i dtrí cheathrú de na ranganna teanga a ndearnadh measúnacht orthu.
Nótáil na cigirí roinnt fachtóirí a chuaigh chun tairbhe do chleachtas
éifeachtach sa réimse seo. Orthu seo bhí – modhanna oiriúnacha
múinteoireachta a úsáid chun forbairt teanga a chur chun cinn, fáil ar áiseanna
oiriúnacha múinteoireachta, agus leas a bhaint as deiseanna forbartha teanga in
ábhair uile an churaclaim. Chonacthas freisin gur thug pleanáil éifeachtach
churaclaim agus comhoibriú proifisiúnta tacaíocht do chomhtháthú an
churaclaim le gníomhaíocht fhorbartha teanga.
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– Gníomhaíochtaí d’fhorbairt eagraithe chumas teanga
Chonacthas cleachtas inmholta maidir le forbairt eagraithe chumas teanga i
leath na ranganna teanga, nó mar sin. Sna ranganna ba rathúla, bhí comhoibriú
agus comhphleanáil ar siúl coitianta, agus ba ghnách an cur chuige i leith
forbairt chumas teanga a bheith struchtúrtha, aidhmeanna soiléire a bheith leis,
deiseanna a bheith ar fáil chun treisiú leis an obair, agus chun leanúnachas agus
dul chun cinn a dheimhniú. I gcás ranganna nach raibh cleachtas chomh
forbartha sin iontu, bhraith na cigirí go raibh gá le pleanáil níos éifeachtaí agus
le hobair chomhoibritheach fhoirne níos fearr a fhorbairt.

6.5.3 Forbairt scileanna agus coincheapa sa Mhatamaitic

I bhformhór na ranganna teanga, chonacthas go raibh soláthar inniúil á
dhéanamh do mhúineadh na matamaitice. Luaigh na cigirí iad seo a leanas mar
shamplaí de chleachtas éifeachtach: pleanáil oiriúnach cláir, úsáid áiseanna
coincréideacha, deiseanna don fhoghlaim phraiticiúil, cúram a dhéanamh de
réiteach fadhbanna, foghlaim theanga na matamaitice agus aiceann a chur ar
ghné shóisialta na foghlama.

I roinnt bheag de na ranganna, bhraith na cigirí gur ghá forbairt a dhéanamh
ar mhúineadh na matamaitice. I measc na nithe a raibh cigirí imníoch fúthu,
bhí siad seo: easpa pleanála agus eagair don mhúinteoireacht, fadhbanna na
ndaltaí maidir le coincheapa matamaitice a thuiscint, ró-bhéim ar áireamh
scríofa, agus an gá a bhí ann le scileanna réitigh fadhbanna a fhorbairt i
snáitheanna uile churaclam na matamaitice.

6.5.4 Forbairt scileanna agus coincheapa san Oideachas Sóisialta,
Timpeallachta agus Eolaíochta

Thuairiscigh na cigirí go raibh soláthar maith á dhéanamh don SESE i
bhformhór na ranganna. Bhí leas á bhaint as deiseanna chun topaicí as an gclár
SESE a chomhtháthú le hobair in achair eile den churaclam agus mhol na
cigirí an obair theanga thras-churaclaim a chonaic siad ar siúl. Braitheadh go
raibh múinteoireacht SESE ar chaighdeán an-ard i mbeagán ranganna. Mhol
na cigirí na deiseanna a bhí á soláthar chun cabhrú le daltaí scileanna grinnithe
agus tástála a fhorbairt agus dul i mbun gníomhaíochtaí eolaíochta, agus nótáil
cigirí an cúram a rinne múinteoirí d’obair na ndaltaí a chur ar taispeáint i
roinnt éigin cásanna.

I gcás trian de na ranganna nó mar sin, mheas na cigirí nach raibh soláthar
sásúil curaclaim á dhéanamh don SESE. Bhí gá le cláracha pleanáilte curaclaim,
a dúirt siad, agus le modhanna oiriúnacha múinteoireachta agus foghlama a
úsáid.

6.5.5 Forbairt scileanna agus coincheapa san Oideachas sna
hEalaíona

I bhformhór na ranganna, bhí teacht ag na daltaí ar raon leathan
gníomhaíochtaí éagsúla san ealaín amhairc. Bhí leas á bhaint as deiseanna chun
an ealaín a chomhtháthú agus, i roinnt cásanna, nasc na daltaí le ranganna
príomhshrutha don ealaín amhairc. I roinnt bheag cásanna, moladh an
phleanáil a rinneadh don ealaín amhairc agus luadh na taispeántais de shamplaí
oibre na ndaltaí go fábhrach freisin. I gcás trian de na ranganna nó mar sin,
mheas na cigirí nach raibh ach soláthar teoranta á dhéanamh don ealaín
amhairc.
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Mheas na cigirí go raibh soláthar maith á dhéanamh don cheol i níos mó ná
leath de na ranganna teanga. I gcás dhá cheann de na ranganna, bhí an taithí a
bhí á thabhairt do na daltaí ar an gceol ar fheabhas, dar leis na cigirí. Bhí an-
éagsúlacht gníomhaíochtaí ar siúl sa cheol – canadh amhrán, éisteacht le ceol
agus freagairt dó, iniúchadh á dhéanamh ar fhuaim agus ar rithim trí
chnaguirlisí a úsáid agus comhtháthú le gníomhaíochtaí gluaiseachta. In a lán
ranganna, áfach, bhraith na cigirí go raibh laige sa soláthar a bhí á dhéanamh
don cheol.

6.5.6 Forbairt scileanna agus coincheapa sa chorpoideachas

I gcás níos mó ná leath de na ranganna teanga, bhí deiseanna á soláthar go rialta
do na daltaí imeascadh le ranganna eile don chorpoideachas agus ba léir go
raibh sé d’aidhm leis na cláracha raon leathan taithí a sholáthar do na daltaí. I
gcás amháin ba é an snámh an phríomh-ghníomhaíocht sa chlár
corpoideachais. Ina gcuid tuairiscí ar fhiúntas an tsoláthair, luaigh na cigirí an
tábhacht a bhaineann le forbairt scileanna gluaiseachta, chomh maith le
scileanna comhoibrithe agus cumarsáide agus rinne siad tagairt freisin
d’fhorbairt muiníne agus neamhspleáchais sna daltaí.

6.5.7 Forbairt scileanna agus coincheapa san Oideachas Sóisialta,
Pearsanta agus Sláinte (SPHE)

De réir tuairiscí na gcigirí, bhí soláthar inniúil á dhéanamh don SPHE i leath
na ranganna teanga nó mar sin agus bhí an cleachtas ar fheabhas i gcás 20%
eile. Chonacthas dea-chleachtas maidir le comhtháthú SPHE le gnéithe eile
den churaclam, sa chúram a rinne múinteoirí d’fhorbairt phearsanta agus
d’fhorbairt shóisialta na ndaltaí agus in éifeacht na hoibre a rinneadh i
gciorcail. I gcás na ranganna ab fhearr soláthar do na daltaí, mhol na cigirí
fiúntas na pleanála curaclaim san achar seo den chlár agus nótáil siad go raibh
doiciméid churaclaim na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta á
n-úsáid mar acmhainn éifeachtach sa phleanáil. I mbeagán éigin ranganna, ní
raibh soláthar róshásúil á dhéanamh san achar seo den churaclam.

6.5.8 Deiseanna foghlama le cabhair na Teicneolaíochta Eolais
agus Cumarsáide

Bhí ríomhaire amháin ar a laghad i ngach ceann, beagnach, de na ranganna
teanga a ndearnadh measúnacht orthu, agus, i gcásanna áirithe, bhí teacht ag na
daltaí ar sheomra ríomhaireachta. Chonacthas cleachtas éifeachtach in an-
chuid ranganna. Bhí eagar maith ar an teicneolaíocht eolais agus cumarsáide,
bhain na daltaí úsáid go rialta as ríomhairí agus bhí teacht acu ar raon
oiriúnach bogearraí oideachais a raibh an-éagsúlacht iontu. Cé go raibh teacht
éigin ag na daltaí sna ranganna uile ar theicneolaíocht eolais agus cumarsáide,
ba léir, áfach, go raibh roinnt ranganna ann nach raibh mórán deiseanna ag na
daltaí iontu an teicneolaíocht sin a úsáid mar áis fhoghlama.

6.6 Measúnacht agus monatóireacht ar ghnóthachtáil na
ndaltaí

6.6.1 Measúnacht agus monatóireacht ar dhul chun cinn na
ndaltaí

I mbeagán cásanna, fuair na cigirí go raibh comhoibriú ar an leibhéal is airde
á dhéanamh ag an múinteoir ranga agus an teiripí urlabhra agus teanga maidir
le measúnacht agus monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn na ndaltaí.
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I mbeagnach leath na ranganna, áfach, nótáil siad nach raibh comhoibriú ar
bith, ar éigean, ná comhordú ar bith ar siúl, maidir le nósanna imeachta don
mheasúnacht ná don mheastóireacht.

Thug na cigirí faoi deara, i ngach aon chás, beagnach, go n-úsáideann
múinteoirí ranga agus teiripithe urlabhra agus teanga raon leathan uirlisí
meastóireachta chun próifílí oideachais na ndaltaí a chur le chéile. I measc na
n-uirlisí seo, bhí: meastóireacht a rinne síceolaithe, meastóireacht urlabhra agus
teanga, tuairiscí éisteachta, trialacha normthagartha agus trialacha
critéarthagartha sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic, chomh maith le trialacha
diagnóiseacha, seicliostaí, breathnadóireacht an mhúinteora agus trialacha a
dhear an múinteoir féin.

I bhformhór na ranganna teanga, chonaic na cigirí cleachtas éifeachtach maidir
le bailiúcháin d’obair na ndaltaí a choinneáil. Is é an chaoi a ndearnadh é seo
i mbeagán de na ranganna ná obair a choinneáil i gcóipleabhair nó obair
churaclaim a chur ar taispeáint sa seomra ranga. I ranganna eile, bhí forbairt
bhreise déanta ar choincheap na punainne curaclaim agus ba léir go raibh úsáid
ghníomhach á bhaint as na bailiúcháin chun aitheantas a thabhairt d’iarrachtaí
na ndaltaí, chun aiseolas a sholáthar, chun comhroinnt agus malartú smaointe
a chur chun cinn, agus chun tacú leis an bpróiseas measúnachta.

I leath na ranganna nó mar sin, fuair na cigirí go raibh úsáid dhearfach á bhaint
ag múinteoirí ranga agus ag teiripithe urlabhra agus teanga as bailiúcháin
saothair, mar áis bhreise chun meastóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn na
ndaltaí i gcúrsaí teanga agus matamaitice agus in achair eile den churaclam,
agus chun eolas a choinneáil le pleanáil cláracha. In an-chuid cásanna, áfach,
chonaic na cigirí gur bheag úsáid fhoirmiúil – má bhí úsáid ar bith – a bhí á
bhaint ar bhealach cinnte as na bailiúcháin saothair, mar áis mheasúnachta. I
gcásanna áirithe, mar ar léir go bhféadfaí cúrsaí a fhorbairt, luaigh na cigirí gur
ghá bailiúcháin d’obair na ndaltaí a chur le chéile, agus gur mhaith ab fhiú don
mhúinteoir ranga agus don teiripí urlabhra agus teanga comhoibriú níos
dlúithe a dhéanamh lena chéile agus athbhreithniú á dhéanamh acu ar dhul
chun cinn na ndaltaí.

6.6.2 Taifead á dhéanamh ar Ghnóthachtáil na nDaltaí

Chonaic na cigirí, i gcás formhór na ranganna, gur choinnigh an múinteoir
ranga agus an teiripí urlabhra agus teanga taifid neamhspleácha ar dhul chun
cinn na ndaltaí. Nótáil siad gur ghá dea-chleachtas a fhorbairt maidir le taifid
aonair a choinneáil ar dhul chun cinn na ndaltaí agus, i gcásanna áirithe, maidir
le cur chuige córasach a fheidhmiú i leith taifid a choinneáil. Cuireadh chun
suntais a éifeachtaí a bheadh sé comhtheimpléad a fhorbairt agus a úsáid chun
taifead a choinneáil ar dhul chun cinn daltaí.

I bhformhór na gcásanna, bhí siad seo a leanas i dtaifid aonair na ndaltaí: torthaí
trialacha caighdeánaithe agus trialacha eile ar dhul chun cinn, tuairiscí ón
teiripí urlabhra agus teanga san áireamh. Ní raibh i gceist, de ghnáth, ach
tagairtí do thrialacha measúnachta i gcúrsaí teanga agus matamaitice.Thug na
cigirí faoi deara go bhféadfaí a rá, i gcás breis is leath na ranganna, go raibh
próifíl ghinearálta ar dhul chun cinn daltaí le léamh ar na taifid aonair. Bhí
tagairt fhábhrach ag cuid de na cigirí d’fhiúntas an eolais a bhí á choinneáil sna
taifid sna ranganna áirithe sin; nótáil cigirí eile gur thug an phróifíl léargas ar
dhul chun cinn an dalta i gcúrsaí teanga agus matamaitice agus in achair eile
den churaclam a bhí ar fáil. Ba lú a sástacht leis an scéal mar a bhí i mbeagnach
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leath na ranganna, áit a bhfuair siad nach raibh i gcuid de na taifid ach tagairtí
do dhul chun cinn an dalta i gcúrsaí teanga amháin, nó i gcúrsaí teanga agus
matamaitice amháin, nó go raibh taifid neamhspleácha ar dhul chun cinn an
dalta á gcoinneáil ag an múinteoir ranga agus ag an teiripí urlabhra agus teanga.

Thuairiscigh na cigirí go raibh taifid iontrála á gcoinneáil go cúramach de
ghnáth agus go raibh eagar ar chomhaid na ndaltaí agus iad cuimsitheach go
maith. I gcásanna áirithe bhí comhaid neamhspleácha á gcoinneáil ag an
múinteoir agus ag an teiripí urlabhra agus teanga, ach, i gcásanna eile, bhí na
comhaid á gcoinneáil ag duine acu nó a chéile, nó ag príomhoide na scoile. In
an-chuid cásanna, choinnigh múinteoirí agus teiripithe urlabhra agus teanga
comhaid neamhspleácha i dtaobh na ndaltaí.

Chonaic na cigirí, i gcás formhór mór na ranganna, go raibh comhaid
aistriúcháin daltaí á gcoinneáil go cúramach. Bhí tagairtí fábhracha sna tuairiscí
acu ar an ionráil éifeachtach a rinne roinnt de na scoileanna ar an bpróiseas
aistriúchán daltaí go suímh nua, trí chaidreamh foirmiúil idir mhúinteoirí agus
daoine gairmiúla eile agus trí sholáthar na dtaifead oiriúnach ar dhul chun cinn
daltaí do scoileanna agus d’áisíneachtaí eile.

Agus iad ag tagairt do na doiciméid a ndearna siad athbhreithniú orthu,
dhírigh na cigirí, de ghnáth, ar an sórt taifead a bhí á gcoinneáil ar dhaltaí
aonair agus ar an gcaighdeán fiúntais a bhí sna taifid sin. Is léir ar a bhfuil le rá
acu go bhfuil dea-chleachtas in an-chuid ranganna agus nósanna éifeachtacha
imeachta á gcleachtadh maidir le taifead aonair a choinneáil i leith gach dalta.
Nótáil siad freisin go raibh baint nár bheag ag na cleachtais agus na nósanna
imeachta seo le comhoibriú idir mhúinteoirí ranga agus teiripithe urlabhra
agus teanga agus lena gcomhfhreagracht sin as pleanáil agus as taifid ar dhul
chun cinn. Ar a shon sin, ba ábhair imní acu fadhbanna mar seo a leanas: go
rabhthas ag díriú rómhór, sna taifid aonair, ar fhorbairt inniúlachtaí teanga na
ndaltaí; taifid neamhspleacha ar dhul chun cinn na ndaltaí a bheith á gcoinneail
ag an múinteoir ranga agus ag an teiripí urlabhra agus teanga; agus an easpa
comhoibrithe idir an múinteoir ranga agus an teiripí urlabhra agus teanga sa
phleanáil, sa mhonatóireacht agus sa mheasúnacht ar dhul chun cinn na n-
daltaí.
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CAIBIDIL 7
SUIRBHÉ IAR-IDIRGHABHÁLA

7.1 Réamhrá
Tá tuairisc sa chaibidil seo ar thorthaí suirbhé leantach a rinneadh ar dhá
chohórt daltaí a bhí ag freastal roimhe sin ar rang do leanaí a raibh sain-
neamhoird urlabhra agus teanga (SSLD) orthu. Cuireadh sonraí ar fáil i leith
61 daltaí a d’aistrigh go soláthar eile oideachais ó rang speisialta do dhaltaí a
raibh sain-neamhoird urlabhra agus teanga orthu, sa bhliain 1998 nó sa bhliain
2000. Is í aidhm a bhí leis an suirbhé leantach ceistneora iar-idirghabhála ná
iniúchadh a dhéanamh ar thuairimí tuismitheoirí den soláthar oideachais a
cuireadh ar fáil dá gcuid leanaí agus iad ag freastal ar an rang do dhaltaí a raibh
SSLD orthu, agus den soláthar ina dhiaidh sin. Rinneadh suirbhé ceistneora
freisin ar phríomhoidí na scoileanna ar aistrigh daltaí chucu nuair d’fhág siad
an rang speisialta.

7.2 Freagraí na dTuismitheoirí
Tháinig raon téamaí chun tosaigh as an anailís a rinneadh ar na sonraí a
sholáthraigh na 57 bhfreagra a fuarthas ó thuismitheoirí. Iniúchtar na téamaí
seo thíos.

Sástacht le soláthar áite don dalta sa rang
Léirigh an suirbhé ráta an-ard (94%) sástachta i measc tuismitheoirí le soláthar
áiteanna dá gcuid leanaí i rang speisialta do dhaltaí a bhfuil sain-neamhoird
urlabhra agus teanga (SSLD) orthu. Mhol na tuismitheoirí na ranganna agus
rinne siad tagairt don tslí iontach a ndeachaigh sé i bhfeidhm ar a gcuid leanaí
go raibh áit acu sa rang speisialta do dhaltaí a bhfuil SSLD orthu. Bhraith 88%
de na tuismitheoirí go ndeachaigh clárú a gcuid leanaí i rang mar sin chun
tairbhe go mór/go rímhór do dhul chun cinn acadúil na leanaí.

Thagair na tuismitheoirí freisin do na fadhbanna iompair agus curaclaim a bhí
ag a gcuid leanaí i ranganna príomhshrutha sular cláraíodh sna ranganna
speisialta iad. Tuairiscíodh go ndeachaigh an cóimheas fábhrach daltaí le
múinteoir chun leasa na ndaltaí, mar a rinne an t-ionchur ó bheirt aosach
ghairmiúla, an cúram aonair a díríodh ar gach dalta, an timpeallacht shlán agus
na deiseanna imeasctha.

Mheas 93% de na tuismitheoirí go ndeachaigh clárú na leanaí sa rang speisialta
chun leasa dá bhforbairt phearsanta agus dá bhforbairt shóisialta.Tugadh faoi
deara feabhas nár bheag ar mhuinín na leanaí, ar a bhféinmheas agus ar a n-
ábaltacht ar chaidreamh agus ar chumarsáid a dhéanamh lena gcomhdhaltaí.
Tuairiscíodh go raibh na leanaí sona agus go raibh taitneamh á bhaint acu as
dul ar scoil.

Rinne na tuismitheoirí tagairt don chaidreamh dearfach a bhí ag na leanaí leis
an múinteoir ranga agus aithníodh gur ghá do mhuinteoirí bheith cneasta,
foighneach agus spreagúil. Mhol na tuismitheoirí na nascanna a cothaíodh idir
bhaile agus scoil, nascanna a bhí á gcoinneáil go gníomhach.Mhol tuismitheoir
amháin soghluaisteacht an tsoláthair a cuireadh ar fáil dá leanbh féin, a bhí
cláraithe i scoil speisialta agus a d’aistrigh isteach sa phríomhshruth tar éis
tamall a chaitheamh sa rang speisialta teanga.
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Soláthar teiripe urlabhra agus teanga
Luaigh na tuismitheoirí chomh sásta agus bhí siad leis an soláthar laethúil
teiripe urlabhra agus teanga do na leanaí, soláthar a ndearnadh cur síos air mar
sheirbhís a bhí ar fáil ar bhonn rialta i dtreo gur chuid lárnach den lá scoile í.
Bhí 96% de na tuismitheoirí sásta leis an soláthar seo fad a bhí a leanbh sa rang
speisialta. Cúis imní do na tuismitheoirí, áfach, a mhinice a bhí teiripithe
urlabhra agus teanga á n-athrú agus an mhoill a bhain le ceapacháin nua a
dhéanamh, agus lochtaíodh an cúngú a bhí á dhéanamh ar an seirbhís teiripe
urlabhra agus teanga don rang.

Fáil ar áiteanna sna ranganna
Mhol roinnt tuismitheoirí gur chóir fadhbanna urlabhra agus teanga i measc
leanaí a aithint níos túisce, i dtreo go bhféadfaí luath-idirghabháil a dhéanamh.
Cháin tuismitheoirí a laghad áiteanna a bhí ar fáil sna ranganna. Ba chóir líon
na n-áiteanna a bheadh ar fáil a bheith ag freagairt do líon na leanaí a raibh
fadhbanna aitheanta acu. Luaigh tuismitheoirí gur bhraith siad ‘go raibh an t-
ádh leo’ nuair a fuair siad áit dá leanbh sa rang speisialta. Léirigh tuismitheoirí
a míshástacht leis an teorainn ama a cuireadh i bhfeidhm i gcás leanaí a bhí sa
rang speisialta. Mhol siad gur chóir go bhféadfadh leanbh fanacht sa rang sin
chomh fada is bhí gá aige/aici leis.

Fáil ar eolas i dtaobh na ranganna
Thagair na tuismitheoirí don easpa eolais a bhí orthu i dtaobh na ranganna
roimh ré. Luadh an obair bhreise a rinne na tuismitheoirí sa bhaile, agus iad ag
iarraidh tionchar SSLD ar a raibh á fhoghlaim ag na leanaí a mhaolú. Rinne
tuismitheoirí tagairt don tacaíocht a fuair siad ó áisíneacht dheonach i gcás
amháin agus don tacaíocht a thug tuismitheoirí eile, a raibh leanaí acu sa rang
speisialta, dóibh agus, chomh maith leo sin, daoine gairmiúla a bhí páirteach
go díreach sa rang. Ní raibh na tuismitheoirí sásta leis an easpa eolais ó fhoinsí
eile seachas an scoil, fad a bhí a leanbh ag freastal ar an rang speisialta. Mhol
tuismitheoir amháin go rachadh grúpa tacaíochta do thuismitheoirí go mór
chun tairbhe dóibh chun maolú ar an mbuairt agus ar an imní a bhíonn ar
thuismitheoirí leanaí a bhfuil SSLD orthu.

Bhí 91% de na tuismitheoirí sásta leis an gcumarsáid idir an scoil agus na
tuismitheoirí fad a bhí a leanbh ag freastal ar an rang speisialta.

Tacaíochtaí breise
Cáineadh an easpa Treoirlínte oifigiúla a sholáthródh comhairle agus eolas
proifisiúnta do mhúinteoirí. Mhol tuismitheoir amháin gur chóir go mbeadh
clár níos struchtúrtha corpoideachais, drámaíochta, ealaíona agus ceoil mar
chuid den churaclam seachtainiúil a bhí ar fáil do na daltaí. Cháin tuismitheoirí
an easpa oideachais inseirbhíse do mhúinteoirí agus mhol siad gur chóir go
mbeadh saineolas ag múinteoirí ar impleachtaí SSLD do na leanaí sa
mhúinteoireacht agus san fhoghlaim. Luadh freisin gur chóir seirbhísí teiripe
saothair a sholáthar don rang.

Filleadh ar oideachas príomhshrutha
Ábhar mór buartha agus imní do na tuismitheoirí ba ea filleadh na leanaí ar
oideachas príomhshrutha. Luadh go raibh gá le tacaíocht bhreise don leanbh,
do na tuismitheoirí agus don mhúinteoir ranga agus mheas cuid mhaith de na
tuismitheoirí go raibh fadhb leanúnach ag a leanbh i gcúrsaí teanga agus go
raibh gá aici/aige dá bhrí sin le teiripe ar bhonn rialta. Nótáladh go raibh 86%
de na tuismitheoirí sásta leis an dul chun cinn a bhí á dhéanamh ag a leanbh

C
aibidil 7,Suirbhé Iar-idirghabhála

58



sa soláthar príomhshrutha a bhí ar fáil. Bhí 88% de na tuismitheoirí sásta le
forbairt phearsanta agus sóisialta na leanaí sa chomhthéacs oideachais ina raibh
siad.

Moladh gur cheart an leanbh a chur i rang príomhshrutha ó am go ham, sula
scaoilfí chun siúil as an rang speisialta é, chun éascaíocht a dhéanamh ar an
aistriú oifigiúil go dtí an príomhshruth oideachais.

Thagair tuismitheoir amháin do na fadhbanna a bhí ag a leanbh tar éis filleadh
ar an oideachas príomhshrutha mar go raibh deacracht ann á scaoileadh saor ó
fhoghlaim na Gaeilge.

Luadh go ndearnadh measúnacht ar leanaí, tar éis dóibh filleadh ar an
bpríomhshruth, measúnacht a léirigh go raibh deacrachtaí breise acu –
neamhoird i raon an uathachais, dísléicse, fadhbanna iompair agus dispraicse
ina measc. Rinneadh tagairt don easpa tacaíochta síceolaíochta do na leanaí ar
fhilleadh dóibh ar an bpríomhshruth oideachais agus luaigh roinnt mhaith
tuismitheoirí go raibh gá ag na leanaí le cúnamh an mhúinteora tacaíochta
foghlama nó le cúnamh an mhúinteora a bhí i mbun acmhainní nuair d’fhill
siad ar an bpríomhshruth. Bhí gá freisin ag leanaí áirithe le tacaíocht ón
gcúntóir do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta acu, tacaíocht a rachadh chun
tairbhe do na leanaí agus iad ag teacht isteach ar an gcuraclam, a dúirt na
tuismitheoirí.

Soláthar do theiripe leantacht urlabhra agus teanga
Bhí difríochtaí le sonrú ó réigiún go chéile sa tseirbhís teiripe leantach
urlabhra agus teanga a bhí ar fáil do dhaltaí a bhí aistrithe ar ais sa
phríomhshruth ó rang speisialta teanga. Bhí tionchar diúltach ag an nganntanas
teiripithe urlabhra agus teanga ar an soláthar, a dúradh. Bhí seirbhís leantach
shásúil ar fáil do mhionlach daltaí, ach bhí an tseirbhís tacaíochta do dhaltaí eile
míshásúil, nó ní raibh tacaíocht ar bith ar fáil. Ní raibh soláthar ar bith seirbhíse
teiripe urlabhra agus teanga ann do 70% nó mar sin de na daltaí a bhí aistrithe
ar ais sa phríomhshruth. Moladh go dtabharfadh teiripí urlabhra agus teanga
cuairt ar an scoil phríomhshrutha uair sa tseachtain, chun tacaíocht agus
comhairle a sholáthar don mhúinteoir ranga.

Soláthar iompair chun an ranga

Bhí tuismitheoirí míshásta le fad an lae scoile, mar go dtógtar na leanaí ar an
mbus an-luath ar maidin agus go bhfágtar ar ais déanach iad. Rinneadh tagairt
do na haistir fhada a bhí á ndéanamh ag leanaí gach lá, chuig na ranganna agus
uathu, mar gheall ar an gceantar mór a bhfuil gach rang speisialta ag freastal air.
Luaigh tuismitheoirí go raibh an iomarca maorlathais ag baint le seirbhís
iompair a fháil agus cheistigh siad an gá a bhí ann le feachtais a reachtáil chun
seirbhís iompair a fháil dá leanaí. Tá míshástacht na dtuismitheoirí leis an
soláthar iompair le léamh ar an sonra go raibh beagnach ceathrú de na
tuismitheoirí míshásta leis an seirbhís iompair a bhí ar fáil fad a bhí a leanbh ag
freastal ar an rang speisialta. Luadh a thábhachtaí atá sé go dtuigfeadh an
tiománaí fadhbanna na leanaí ar a n-aistear ar scoil agus uaithi. Bhí na
tuismitheoirí sásta le poncúlacht na dtiománaithe agus leis an gcaoi ar
ionrámháil siad na leanaí.

An soláthar iarbhunscoile
Chuir tuismitheoirí in iúl nach raibh siad sásta leis an soláthar oideachais
iarbhunscoile do leanaí a bhfuil SSLD orthu agus mheas siad gur chóir
leanúnachas agus an bhéim chéanna ar sholáthar a bheith le sonrú ag an
leibhéal seo agus a bhí ag leibhéal na bunscoile. Dúirt tuismitheoirí gur
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‘chéasadh ceart’ dóibh aistriú linbh a raibh SSLD air go dtí an iarbhunscoil.
Cáineadh an gá a bhí ann le tuairisc siceolaíochta a fháil chun cur isteach arís
ar acmhainní breise le freastal ar riachtanais a linbh. Dúrathas go raibh faillí
mhór á dhéanamh ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta i leanúnachas an
tsoláthair a bhí á dhéanamh acu, ó leibhéal na bunscoile go dtí leibhéal na
hiarbhunscoile.

7.3 Freagraí ó Phríomhoidí na scoileanna a raibh daltaí á
n-aistriú chucu

Sheol 61 phríomhoide scoileanna a raibh daltaí á n-aistriú chucu freagraí ar ais
i leith daltaí a bhí á n-imeascadh ar ais sa phríomhshruth agus nótáladh go
raibh 56 dalta acu sin fós sa bhunscoil agus cúigear aistrithe go dtí an
iarbhunscoil. Na fadhbanna a d’éirigh, de réir na bpríomhoidí, as aistriú daltaí
ón rang speisialta ar ais sa phríomhshruth, leagtar amach thíos iad.

Tacaíocht teiripe urlabhra agus teanga
Bhí éagsúlacht de réir an réigiúin sa leibhéal tacaíochta teiripe leantach
urlabhra agus teanga a bhí ar fáil do dhaltaí a bhí aistrithe ar ais sa
phríomhsruth. Luadh dhá fhadhb: a mhinice a bhí teiripithe á n-athrú agus an
ganntanas teiripithe urlabhra agus teanga. Léirigh na freagraí a tugadh sna
ceistneoirí go raibh 33 dalta nach raibh teiripe urlabhra agus teanga á fáil acu
ina suíomh nua. Bhí 15 daltaí san iomlán a raibh fáil leantach acu ar theiripe
urlabhra agus teanga, lasmuigh den scoil den chuid is mó, agus ní bhfuarthas
eolas ar bith faoi 13 dalta eile.

Bhí imní ar an gcuid is mó de na príomhoidí go raibh gá le tacaíocht níos
minice teiripe urlabhra agus teanga ná mar a bhí ar fáil. Rinneadh tagairt don
ghá a bhí ag daltaí le tacaíocht lasmuigh den scoil nuair a fhilleann siad ar rang
il-leibhéal príomhshrutha, agus luadh an gá a bhí ann le himeascadh níos fearr
idir sheirbhísí an Bhoird Sláinte agus na seirbhísí scoil-bhunaithe. Moladh
modhanna eile soláthair teiripe urlabhra agus teanga, mar shampla, teiripithe
taistil urlabhra agus teanga a fhostú, nó an tseirbhís a sholáthar do dhaltaí ina
ngrúpaí, nó an teiripí a bheith ag comhoibriú le múinteoirí i mbun acmhainní
agus le tuismitheoirí.

Tacaíocht ilghairme
Bhí sé de thuairim ag príomhoidí gur mhór an cúnamh don scoil í foireann
ilghairme, chun freastal a dhéanamh ar riachtanais daltaí a bhfuil SSLD orthu.
Luadh modh na comhdhála bunaithe ar chásanna áirithe, mar bhealach a
chabhródh leis an scoil ina n-iarrachtaí ar fhreastal a dhéanamh ar riachtanais
na ndaltaí. Luadh a thábhachtaí atá sé am a leagan amach go foirmiúil do
chleachtais chomhoibre. Mhol beirt phríomhoidí go gcabhródh soláthar
cúntóirí do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta acu le foireann na scoile i
bhfeidhmiú chláracha na ndaltaí.

Tacaíocht shíceolaíochta
Cáineadh an easpa tacaíochta síceolaíochta do dhaltaí a raibh SSLD orthu agus
a raibh an rang speisialta fágtha acu. Thug príomhoidí scoile rátáil íseal do
leibhéal na comhairle leis na seirbhísí síceolaíochta. Sheol os cionn 50% de na
príomhoidí rátáil ar ais a thug le tuiscint gurbh annamh cumarsáid acu leis na
seirbhísí síceolaíochta – má bhí a leithéid riamh acu.

Dul i gcomhairle
Luaigh na príomhoidí a thábhachtaí atá sé dul i gcomhairle le múinteoir ranga
agus le teiripí urlabhra agus teanga an dalta faoin gclár a bhí á leanúint ag an
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dalta roimhe sin.Thuairiscigh na príomhoidí go léir go bhfuair siad cuntais ar
dhul chun cinn ó na múinteoirí ranga sna ranganna do dhaltaí a raibh SSLD
orthu. Bhí éagsúlacht sna cuntais seo ó thaobh an sórt eolais a soláthraíodh
agus ó thaobh foinsí an eolais sin.

Fuarthas eolas ón suirbhé faoi cé chomh cabhrach is bhí na cuntais seo, dar leis
na príomhoidí, agus iad ag pleanáil d’oideachas na ndaltaí i réimse achar.
Bhraith 75% de na príomhoidí gur chabhair dóibh na tuairiscí ar theanga
labhartha, agus ar léamh agus scríobh an Bhéarla. Bhraith 65% de na
príomhoidí gur chabhair dóibh na cuntais ó thaobh Matamaitice de. Luaigh
breis is 30% de na príomhoidí nár mhór an chabhair dóibh na cuntais, maidir
le soláthar eolais ar fhorbairt choirp na ndaltaí. Bhraith os cionn 65% de na
príomhoidí, áfach, gur chabhair dóibh na cuntais ó thaobh fhorbairt shóisialta
an dalta agus ó thaobh eolais ar chúrsaí imeasctha.

Cuireadh ceisteanna faoin a mhéid a cuathas i gcomhairle le príomhoide na
scoile, le tuismitheoirí an dalta agus leis an lucht gairme a bhí ag soláthar
seirbhísí don dalta sa rang speisialta, nuair a bhí an dalta aistrithe go suíomh
nua scoile. Ba luachmhaire le príomhoidí a bplé le tuismitheoirí ná le foinsí
eile comhairle agus eolais faoi riachtanais daltaí aonair.

Ní raibh ach 36% de phríomhoidí na scoileanna ar aistríodh daltaí chucu a bhí
sásta le leibhéal na comhairle le príomhoide na scoile ina raibh an dalta roimhe
sin. Ní raibh ach 50% de na príomhoidí sásta le leibhéal na comhairle leis an
teiripí urlabhra agus teanga, agus ní raibh ach cúpla duine de na príomhoidí
sásta le leibhéal na comhairle le síceolaithe.

Moladh gur chóir fanacht i dteagbháil leis an rang speisialta ar feadh na
tréimhse tosaigh tar éis aistriúchán an dalta, chun cabhrú leis na daltaí dul i
dtaithí arís ar ranganna móra príomhshrutha.

Leibhéal na tacaíochta is gá, ar aistriú an dalta ar ais go soláthar
príomhshrutha
Rinneadh tagairt cheana do na deacrachtaí breise a bhíonn ag daltaí nuair a
aistríonn siad ar ais go soláthar príomhshrutha. I measc na ndeacrachtaí seo bhí
sainmhíchumais fhoghlama agus deacrachtaí leantacha urlabhra agus teanga.
Luadh go bhfuil gá ag na daltaí le tacaíocht bhreise ó mhúinteoir atá i mbun
acmhainní, nó ó mhúinteoir tacaíochta foghlama le freastal a dhéanamh ar a
gcuid riachtanas nuair a fhilleann siad ar scoil phríomhshrutha. Moladh freisin
go soláthrófaí acmhainní oiriúnacha múinteoireachta agus foghlama chun
freastal a dhéanamh ar riachtanais na ndaltaí nuair a aistríonn siad ar ais go
soláthar príomhshrutha.

Sholáthraigh príomhoidí na scoileanna a raibh daltaí á n-aistriú chucu eolas ar
61 daltaí maidir leis an tacaíocht bhreise a raibh teacht ag na daltaí uirthi ina
suíomh nua scoile. Bhí seisear dalta ag fáil múinteoireachta aonair tacaíochta
foghlama sa suíomh nua scoile agus bhí ceithre dhalta dhéag ann nach raibh an
tseirbhís ar fáil dóibh. Bhí daichead dalta ag fáil tacaíochta ó mhúinteoir a bhí
i mbun acmhainní ina suíomh nua scoile. Bhí dhá uair a’ chloig go leith sa
tseachtain den mhúinteoireacht aonair á fháil ag seacht ndalta dhéag. Bhí
ceithre dhalta dhéag ag fáil trí huaire a’ chloig múinteoireachta aonair an duine
le freastal ar raon riachtanas speisialta oideachais. Bhí cúig dhalta dhéag ag fáil
ceithre huaire a’ chloig tacaíochta aonair ó mhúinteoir a bhí i mbun acmhainní
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agus ceathrar dalta eile ag fáil breis is ceithre huaire a’ chloig den
mhúinteoireacht aonair. Dúradh faoi bheirt den cheathrar deireanach seo gur
dhaltaí iad a raibh neamhord i raon an uathachais orthu.

Luadh an gá a bhí ag múinteoirí a bhí i mbun acmhainní agus ag múinteoirí
ranga le hoiliúint inseirbhíse ar impleachtaí SSLD don mhúinteoireacht agus
don fhoghlaim.

Breathnadóireacht ar thaithí na ndaltaí sna ranganna
Dheimhnigh príomhoidí na scoileanna ar aistríodh daltaí chucu a thábhachtaí
atá sé go ndéanfaí luathaithint agus luathidirghabháil i gcás riachtanais daltaí a
bhfuil SSLD orthu. Measadh go ndeachaigh a gclárú sa rang speisialta chun
tairbhe do na daltaí agus go raibh siad in ann dul chun cinn sásúil a dhéanamh
ina dhiaidh sin sa rang príomhshrutha inar cuireadh iad.

Iarradh ar na príomhoidí scoile comparáid a dhéanamh idir dhul chun cinn na
ndaltaí a raibh SSLD orthu agus dul chun cinn a gcomhdhaltaí sa rang
príomhshrutha, in achair éagsúla oideachais agus i dtéarmaí a bhforbairt choirp
agus a bhforbairt shóisialta. Mheas tuairim’s 69% de na príomhoidí go raibh
dul chun cinn na ndaltaí a raibh SSLD orthu sa teanga labhartha níos laige ná
dul chun cinn a gcomhdhaltaí. Ba í tuairim 75% de na príomhoidí go raibh
forbairt choirp an dá ghrúpa ar comhchéim. Maidir le himeascadh sa scoil,
freisin, bhraith 77% de na príomhoidí go raibh an dá ghrúpa daltaí ar
comhchéim. Ní raibh na príomhoidí chomh dócasach céanna mar gheall ar
fhorbairt shóisialta na ndaltaí a raibh SSLD orthu: mheas tuairim’s 50% de na
príomhoidí go raibh a ndul chun cinn san achar seo ar leibhéal níos ísle ná dul
chun cinn a gcomhdhaltaí.

Suíomh na ranganna do dhaltaí a bhfuil SSLD orthu
Cáineadh scaipeadh geografach na ranganna, go háirithe ó thaobh na
dturasanna tuirsiúla laethúla a bhí le déanamh ag daltaí áirithe chun freastal ar
rang. Moladh go gcuirfí ranganna ar siúl i ngach ceantar a raibh daltaí ann a
bhainfeadh leas as freastal ar rang. Luaigh beirt phríomhoide go raibh
láithreacha oiriúnacha do ranganna nua ina scoileanna féin. Ní fhéadfaí
ranganna nua a chur ar siúl, áfach, mar gheall ar an easpa seirbhíse teiripe
urlabhra agus teanga.

Soláthar iarbhunscoile
Luadh an gá a bhí ann le hathmheasúnacht a dhéanamh ar dhaltaí mar chuid
den ghnáthchleachtas nuair a aistríonn siad ón soláthar bunscoile go dtí an
soláthar iarbhunscoile. Moladh go rachadh oiliúint inseirbhise in ábhar agus i
bhfeidhmiú an churaclaim iarbhunscoile chun tairbhe do theiripithe urlabhra
agus teanga. Cuireadh in iúl go raibh gá le ranganna breise ag leibhéal na
hiarbhunscoile do dhaltaí a bhfuil SSLD orthu.
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CAIBIDIL 8
DEARCADH LUCHT GAIRME: TORTHAÍ
SEIMINEÁIR AR PHOLASAÍ AGUS AR SHOLÁTHAR

8.1 Réamhrá
Thionóil an Roinn Oideachais agus Eolaíochta Seimineár do Lucht Gairme
ar an 22 Bealtaine 2002 in Óstán Stand House, An Currach, Co. Chill Dara.
Gné thábhachtach ba ea an seimineár seo den athbhreithniú ar an soláthar
oideachais i ranganna do dhaltaí a bhfuil sain-neamhoird urlabhra agus teanga
(SSLD) orthu.

D’fhreastail múinteoirí, teiripithe urlabhra agus teanga, síceolaithe, teiripithe
saothair, fostaithe an Bhoird Sláinte agus cigirí ar an seimineár. Bhí ionadaithe
ó chumainn mhúinteoirí agus ionadaithe ó Choláiste Phádraig, Droim
Chonrach i láthair freisin. Chuir an ionadaíocht seo ó ghairmeacha agus ó
dhisciplíní éagsúla go mór le héifeacht an tseimineáir, agus bhí páirt mhór ag
an éagsúlacht sa phlé dearfach a rinneadh i rith an lae.

Rinne baill d’fhoireann an Chláir Tacaíochta Curaclaim Bunscoile éascaíocht
ar eagrú agus ar bhainistíocht an tseimineáir.

8.2 Aidhmeanna an tSeimineáir
Is í aidhm a bhí leis an seimineár ná fóram a sholáthar do dhaoine gairmiúla a
bhfuil baint acu le seirbhísí a sholáthar do dhaltaí a bhfuil SSLD orthu.Tugadh
deis dóibh siúd a bhí i láthair an soláthar i ranganna do dhaltaí a bhfuil SSLD
orthu a phlé agus a dtaithí a chomhroinnt lena gcomhleacaithe agus le daoine
gairmiúla eile.

Trí mhachnamh a dhéanamh ar a sainchleachtas féin agus a riachtanais a chur
in ord tábhachtacha, d’éirigh leo siúd a bhí i láthair bealaí a aithint ina
bhféadfaí forbairt bhreise a dhéanamh ar pholasaí agus ar chleachtas.

8.3 Agallamh proifisiúnta
Mar gheall ar an leagan amach a bhí ar an seimineár, dob fhéidir plé de réir
rannóige agus plé trasrannóige a dhéanamh. Rith an díospóireacht ó
athbhreithniú ar na gnéithe dearfacha den chóras atá ann faoi láthair go dtí
díriú ar ábhair imní, ar fhadhbanna agus ar mholtaí. Rinne an modh oibre
deimhin de gur díríodh go cruinn, agus ar mhodh córasach, ar na fadhbanna
agus thug sé tacaíocht do dhíospóireacht ar raon léargas tairbheach proifisiúnta.

Bhí tábhacht leis an seimineár freisin sa mhéid gur thug sé deis do dhaoine
proifisiúnta éagsúla, a raibh raonta difriúla eolais acu, plé a dhéanamh ar ábhar
a raibh comhshuim acu ann agus tuiscint níos doimhne a fháil ar an obair a
dhéanann daoine proifisiúnta eile. An rud is tábhachtaí ar fad, chabhraigh an
seimineár le daoine proifisiúnta iad féin a fheiceáil mar chuid de sheirbhís
chomhtháite tacaíochta do dhaltaí a bhfuil SSLD orthu.

D’éirigh raon leathan agallaimh agus díospóireeachta as tionól an tseimineáir.
Cé gur léir gurbh iomaí pointe réitigh i measc na ndaoine a bhí páirteach sa
seimineár, bhíodar toilteanach freisin gach gné den tseirbhís a iniúchadh i dtreo
go bhféadfaidís freagairt go hiomlán do riachtanais daltaí agus tuismitheoirí i
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gcomhthéacs an soláthar do dhaltaí a bhfuil SSLD orthu a fheabhsú. Liostáltar
na príomhphointí réitigh agus na hábhair imní a ardaíodh ag an seimineár i
dTábla 3 thíos.

Tábla 3:Achoimre ar Ábhair a Pléadh ag an Seimineár

8.4 Moltaí
Leagadh béim laidir le linn an tseimineáir ar chomhroinnt taithí. Díríodh aire
na ndaoine a bhí i láthair, freisin, ar fhéachaint rompu agus bealaí a aithint ina
bhféadfaí polasaí agus cleachtas a fheabhsú.
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Pointí Réitigh

� Dheimhnigh gach duine a bhí páirteach go raibh an rang speisialta 
an-tairbheach do dhaltaí a raibh SSLD orthu

� Chonacthas feabhas nár bheag ar fhéinmheas daltaí tar éis dóibh clárú
sa rang

� Bhí tionchar deimhneach go ginearálta ag an rang ar iompar na ndaltaí

� D’fheabhsaigh scileanna teanga na ndaltaí

� D’fheabhsaigh scileanna caidrimh agus teanga shóisialta na ndaltaí

� Aithníodh an mhúinteoireacht chomhoibritheach a rinne an
múinteoir ranga agus an teiripí urlabhra agus teanga

� Cuireadh buíochas in iúl do thuismitheoirí faoi gur aithin siad buntáistí
na ranganna dá leanaí

Na hÁbhair Imní ba mhó a bhí ag an Lucht Gairme

� Aithníodh gur gá nósanna imeachta iontrála a leasú

� A inmholta a bheadh sé cur chuige níos solúbtha a úsáid i leith critéir
dhiagnóiseacha a fheidhmiú

� Deimhin a dhéanamh de go n-úsáidtear caint shoiléir i dtuairiscí
proifisiúnta

� Impleachtaí an Achta um Shaoráil Faisnéise 1997 do scríobh tuairiscí

� A thábhachtaí atá sé deiseanna forbartha proifisiúnta réamhsheirbhíse
agus inseirbhíse a sholáthar

� Maoirseacht shásúil ar dhaltaí a sholáthar le linn tréimhsí sosa

� An gá atá ann le tacaíocht bhreise mhúinteoireachta agus chúraim a
sholáthar do dhaltaí de réir mar is gá, nuair a fhilleann siad ar an
bpríomhshruth soláthair

� Déileáil le múineadh na Gaeilge i gcomhthéacs fhilleadh na ndaltaí ar
an bpríomhshruth soláthair



Bhí siad seo a leanas ar na moltaí ba thábhachtaí a rinneadh:

� Ba chóir na critéir iontrála a leasú go práinneach

� Ba chóir tuiscint chaighdeánach a sholáthar ar na critéir atá i dtuairisc an
Choiste Speisialta Athbhreithnithe ar Oideachas (Tuairisc SERC)

� Ba chóir bunachar eolais/sonraí a choinneáil de na leanaí nach bhfaigheann
áiteanna sna ranganna agus ba chóir athbhreithniú a dhéanamh ar
chleachtas na liostaí feithimh

� Ba chóir soiléiriú a dhéanamh ar mhaoiniú na ranganna

� Ba chóir deacrachtaí a bhaineann le soláthar iompair chuig na ranganna a
aithint agus réiteach ar an bhfadhb a mholadh

� Ba chóir ról níos mó a thabhairt do thuismitheoirí

� Ba chóir treoirlínte a ullmhú do na ranganna ar phleanáil agus ar fheidhmiú
curaclaim, ar scríobh tuairiscí agus ar an chomhtháthú

� Ba chóir a dheimhniú go gcuirtear an rang do dhaltaí a bhfuil SSLD orthu
san áireamh sa phleanáil scoile-uile

� Ba chóir comhordú a dhéanamh ar obair na n-áisíneachtaí éagsúla a
chabhraíonn le hobair an ranga

� Ba chóir cur le scóip na seirbhísí síceolaíochta agus na seirbhísí teiripe atá
ann faoi láthair agus fáil níos leithne orthu a sholáthar 

� Ba chóir go mbeadh teacht ag gach rang ar shíceolaí ón Seirbhís Náisiúnta
Síceolaíochta Oideachais (NEPS)

� Ba chóir caighdeánú a dhéanamh ar dháileadh chúntóirí do riachtanais
speisialta

� Ba chóir oiliúint, agus comhoiliúint san áireamh, a sholáthar don lucht
gairme uile

� Ba chóir modúil oiriúnacha ar SSLD a bheith mar chuid den oiliúint
réamhsheirbhíse

� Ba chóir go mbeadh fáil ar sholáthar leanúnach do dhaltaí a bhfuil SSLD
orthu

� Ba chóir tacaíocht a sholáthar don mhúinteoir ranga príomhshrutha tar éis
don dalta filleadh ar sholáthar príomhshrutha

8.5 Tátal
Próiséas luachmhar ba ea an seimineár do lucht gairme, a sholáthraigh eolas
tairbeach do lucht riartha an tsuirbhé. An chomhroinnt fhlaithiúil a rinneadh
ar thaithí agus ar shaineolas, chabhraigh sin le daingniú na sonraí a fuarthas as
ceistneoirí, as agallaimh agus as suirbhéanna leantacha, ar bhealach a bhí
dearfach agus cuiditheach.
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CAIBIDIL 9
TORTHAÍ AGUS MOLTAÍ

9.1 Réamhrá
Cuirtear sraith torthaí agus moltaí i láthair sa chaibidil seo, iad bunaithe ar
shintéis a rinneadh ar na sonraí a fuarthas ó shnáitheanna éagsúla na
meastóireachta. I measc na sonraí sin, tá an t-eolas a sholáthraigh anailís ar na
ceistneoirí comhlánaithe a sheol na príomhoidí agus múinteoirí ranga na
gceithre rang speisialta is caoga ar ais, chomh maith le heolas a fuarthas ó
bhreathnadóireacht sa seomra ranga, ó athbhreithniú ar dhoiciméid ranga agus
scoile, ó agallaimh struchtúrtha le príomhoidí, le múinteoirí ranga, le teiripithe
urlabhra agus teanga agus le tuismitheoirí na ndaltaí sna 16 rang speisialta a
roghnaíodh, chomh maith le heolas ón suirbhé leantach ar ghrúpa samplach
iardhaltaí a bhí sna ranganna SSLD cheana, agus ón seimineár do lucht gairme.

Táthar ag súil go mbeidh páirt ag na torthaí agus na moltaí a chuirtear i láthair
sa chaibidil seo ina dheimhniú i gcás daltaí a bhfuil SSLD orthu go leanfaidh
siad orthu ag baint tairbhe as an soláthar oideachais a chuirtear ar fáil dóibh
agus go sroichfidh siad buaic a n-acmhainneachta.

9.2 Soláthar do dhaltaí a bhfuil SSLD orthu
Tugadh faoi deara gurbh fhachtóirí tábhachtacha iad an luathaithint agus an
luathidirghabháil sa fhreastal ar riachtanais daltaí a bhfuil SSLD orthu.
Cláraíodh 42% de na daltaí a raibh SSLD orthu sula raibh sé bliana d’aois
slánaithe acu, ach bhí a lán eile acu níos sine ná sin. Braitheadh go ginearálta
gur chóir daltaí a bhfuil SSLD orthu a aithint níos luaithe agus gur chóir
idirghabháil réamhscoile a dhéanamh, trí ranganna réamhscoile a chur ar fáil i
scoileanna príomhshrutha a bhfuil ranganna speisialta SSLD iontu cheana féin,
nó a bhfuil sé i gceist rang speisialta a bhunú iontu. Bhí an moladh seo, go
deimhin, i dTuairisc SERC, ach ní dhearnadh gníomh dá réir.

Braitheann na figiúirí leitheadúlachta do SSLD ar na sainmhínithe agus ar na
critéir diagnóiseacha a úsáidtear. Meastachán leitheadúlachta a luaitear go
minic ná 0.6 faoin gcéad. Má chuirtear an meastachán sin i bhfeidhm ar líon
iomlán na ndaltaí bunscoile sa tír – timpeall 450,000 dalta – bheadh a
dhealramh ar an scéal go mbeadh SSLD ar 2,700 dalta nó mar sin. Ag pointe
ar bith ama, más ea, ar an mbonn go bhfaigheadh gach dalta dianidirghabháil
dhá bhliain ar fhaid, i rang speisialta, bheifí á cheapadh go gcaithfí soláthar a
dhéanamh do 600-700 dalta, is é sin, suas le 100 rang speisialta, do dhaltaí a
bhfuil SSLD orthu.Tá 54 rang speisialta sa tír faoi láthair.Tá ceithre chontae
ann nach bhfuil rang ar bith SSLD iontu.Thairis sin, is cosúil nach bhfuil ach
beagán ranganna speisialta i réigiúin áirithe a bhfuil líon mór daltaí iontu.
D’fhéadfaí glacadh leis go réasúnta go bhfuil daltaí a bhfuil SSLD orthu nach
bhfuil dianseirbhís speisialta oideachais á fáil acu, agus go gcaithfear breis
ranganna speisialta a chur ar fáil.

Moltar go rachadh Eagraithe do Riachtanais Speisialta Oideachais
(SENOanna) i gcomhairle leis na teiripithe oiriúnacha urlabhra agus
teanga agus leis na síceolaithe oiriúnacha sa cheantar, chun
bonntacar daltaí réamhscoile a bhfuil SSLD orthu a chur le chéile,
chun straitéisí luathidirghabhála a phleanáil agus a fheidhmiú, chun
an gá le ranganna réamhscoile a iniúchadh, agus chun moltaí a
dhéanamh faoina mbunú, áit a bhfuil gá leo. Ba chóir aire ar leith a
dhíriú ar mhinicíocht agus ar dhéine na teiripe urlabhra agus teanga
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a sholáthraítear do dhaltaí réamhscoile agus do dhaltaí óga a n-
aithnítear go bhfuil SSLD nó dianfhadhbanna urlabhra agus teanga
orthu, i dtreo go maolóidh luathidirghabháil éifeachtach ar an ngá
leis an dalta a chur i rang speisialta, nó ar an bhfad a bheidh an dalta
i rang mar sin.

Ó tharla go bhfuil moll mór fianaise ag teacht chun cinn a deir go
bhfuil baint mhór ag an ngineolaíocht le SSLD, ba chóir do
theiripithe urlabhra agus teanga agus do shíceolaithe níos mó aire a
dhíriú ar mhonatóireacht agus ar luathmheastóireacht ar
dheartháireacha agus ar dheirfiúracha daltaí a bhfuil SSLD orthu,
chun go ndéanfar luathaithint agus luathidirghabháil.

Moltar freisin go ndéanfadh na SENOanna iniúchadh ar an ngá atá
ann le ranganna speisialta breise a chur ar fáil do dhaltaí in aois na
bunscoile a bhfuil SSLD orthu. Ba chóir aird ar leith a dhíriú ar an
ngá le soláthar i gceantair a bhfuil líon mór daltaí scoile iontu, agus
sna contaetha sin nach bhfuil soláthar ar bith iontu faoi láthair.

Is gá machnamh a dhéanamh, chomh maith, ar sholáthar a
dhéanamh do líon beag daltaí iarbhunscoile. Tá daltaí áirithe ann a
bhfuil fadhbanna chomh mór sin acu i gcúrsaí urlabhra agus teanga
go bhféadfadh go mbeidh gá acu le hidirghabháil ar feadh a
dtréimhse uile ar scoil. Ba chóir do na SENOanna bheith san airdeall,
chun daltaí mar sin a aithint sa bhunscoil agus deimhin a dhéanamh
de go mbeidh soláthar oiriúnach ar fáil dóibh nuair a aistríonn siad
go dtí an iarbhunscoil.

9.3 Critéir diagnóiseacha do SSLD
Is iomaí fadhb a luadh maidir le critéir diagnóiseacha do SSLD. Ní le hÉirinn
amháin a bhaineann na fadhbanna seo, agus is léir ar an achoimre a rinneadh
ar an litríocht (Caibidil 2) nach bhfuil caighdeánú déanta ar an téarmaíocht a
úsáidtear ó thír go tír ag cur síos ar an ábhar seo, ná ar na critéir a úsáidtear
chun daltaí a aithint a bhfuil an neamhord orthu. Níl ceist ar bith faoi, go
bhfuil daltaí ann a bhfuil fadhbanna acu le hinniúlacht bhunúsach ina dteanga
bhaile a bhaint amach. Tá fadhbanna tuisceana teanga ag cuid acu, agus
deacrachtaí ag cuid eile acu len iad féin a chur in iúl agus le cumarsáid a
dhéanamh go soiléir agus go héifeachtach le daoine eile. I gcuid mhaith
cásanna is féidir na fadhbanna cumarsáide a mhíniú: d’fhéadfadh go n-éiríonn
an fhadhb seo as míchumas nó laige eile, mar laige éisteachta nó míchumas
ginearálta foghlama, nó d’fhéadfadh gur gné de neamhord i raon an uathachais
(ASD) é. I gcásanna eile d’fhéadfadh gur fadhb timpeallachta atá i gceist, easpa
spreagtha mar shampla. Is féidir leas a bhaint as an soláthar atá ar fáil cheana sna
scoileanna chun cabhrú leis na daltaí seo: tacaíocht ón rang ina bhfuil siad,
múinteoir tacaíochta foghlama nó múinteoir atá i mbun acmhainní, an dalta a
chur i rang speisialta oiriúnach nó i scoil speisialta, agus tacaíocht ó theiripí
urlabhra agus teanga de réir mar is gá.Tá roinnt bheag daltaí ann, áfach, a bhfuil
fadhbanna géara cumarsáide acu, agus níl fianaise ar bith ann go bhfuil cúis
somhínithe leis sin. Is fadhb bhunaidh í; ní fadhb í a éiríonn as míchumas nó
laige eile. Seo iad na daltaí is ábhar don tuairisc seo.

Na critéir a mholtar i dtuairisc SERC, is iad sin atá in úsáid ag an Roinn
Oideachais agus Eolaíochta ó foilsíodh an tuairisc. Is díol speisialta suime iad
dhá cheann de na critéir agus is orthu sin a díríodh an chuid is mó den
léirmheastóireacht a rinneadh. Na sainchritéir cháilíochta atá i gceist, a éilíonn
go mbeadh cumas measta neamhbhriathartha nó gníomhaíochta ag an dalta,
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laistigh den mheánraon nó os a chionn, agus cumas measta gníomhaíochta i
gceann amháin nó níos mó de na príomhachair forbartha urlabhra agus teanga
ag dhá dhiallas chaighdeánacha nó níos mó faoi bhun an mheáin. Is beag
tagairt a rinneadh do na critéir eile a moladh, critéir a bhaineann le gan laige
éisteachta, ná neamhoird mhothúchánacha nó iompair, ná míchumas coirp a
chur san áireamh mar bhunfhachtóirí mínithe ar fhadhbanna cumarsáide an
dalta. Is féidir a rá, go deimhin, gur minic a dhéantar neamhaird de na critéir
seo nuair atá SSLD á aithint. Mar fhianaise air seo tá líon na ndaltaí sna
ranganna speisialta, nó atá aistrithe ar ais sa phríomhshruth, a bhfuil ASD
(neamhoird i raon an uathachais), nó neamhoird mhothúchánacha nó iompair
orthu, nó míchumais ghinearálta éadroma nó idir eatarthu foghlama, nó laigí
éisteachta.

Fiú amháin i gcás an dá chritéar dhiagnóiseacha is mó a bhíonn sa treis, tá
fianaise sa tuairisc gur minic a dhéantar neamhshuim díobh. Ní raibh ach 70%
de na daltaí sna ranganna speisialta a shásaigh go hiomlán na critéir a moladh.
Cé go raibh easpa eolais ar dhaltaí áirithe sa treis, is cinnte nár chomhlíon
ceathrú de na daltaí sna ranganna speisialta SSLD na critéir dhiagnóiseacha. Is
tromchúiseach an scéal é seo, agus is measa i ranganna áirithe seachas a chéile
é. Is léir gur mó coiste iontrála nach gcloíonn le critéir na Roinne, nó nach
dtuigeann go cruinn iad.

Áitíonn daoine áirithe go bhfuil na critéir ró-righin agus moltar na critéir a
úsáidtear i gcórais eile a chur ina n-áit. Mar shampla, i gcásanna áirithe moltar
go n-ísleofaí an critéar don sainuimhir neamhbhriathartha intleachta go diallas
caighdeánach amháin faoi bhun an mheáin (i.e. ó 90 go 85), agus go n-ardófaí
an critéar teanga i dtreo go mbeidh daltaí atá idir 1.5 agus 2 dhiallas
chaighdeánacha faoi bhun an mheáin á gcur san áireamh. Dá nglacfaí leis na
critéir atá á moladh mar mhalairt orthu siúd atá in úsáid faoi láthair, shásódh
breis mhór daltaí na critéir do SSLD.

Níl sé á mholadh anseo go nglacfaí le malairt critéar. Beidh cásanna á
ndéanamh i gcónaí chun síneadh a dhéanamh ar na critéir cháilithe, agus
beifear ag pléideáil ar son daltaí ar theip orthu, ar éigean, na critéir a shásamh.
Ní mór a thabhairt chun suntais, áfach, go bhfuil fianaise sa tuairisc go
gcuireann ganntanas teiripithe urlabhra agus teanga isteach ar an soláthar
áiteanna i ranganna speisialta, fiú amháin i gceantair ina n-úsáidtear na critéir
atá i bhfeidhm faoi láthair. Ní raibh an diansoláthar laethúil cheithre huaire a’
chloig teiripe urlabhra agus teanga ar fáil ach i 19% de na ranganna SSLD. Bhí
3-4 huaire a’ chloig teiripe urlabhra agus teanga ag formhór na ranganna, níos
lú ná 3 huaire a’ chloig ag an gceathrú cuid acu agus bhí ranganna ann nach
raibh ach riar an-bheag cabhrach á fáil acu ón teiripí. Ábhar buartha do
thuismitheoirí ba ea a mhinice a athraítear teiripithe agus an mhoill a
bhaineann le ceapacháin a dhéanamh. Mar gheall ar an nganntanas teiripithe
urlabhra agus teanga ar fud na tíre, níor chiallmhar an bheart í na critéir
cháilithe do ranganna speisialta SSLD a athrú.An tseirbhís atá ar fáil faoi láthair,
seirbhís a n-éiríonn léi freastal sásúil a dhéanamh ar na daltaí is mó a bhfuil gá
acu léi, d’fhéadfaí baint d’éifeacht na seirbhíse sin dá gcuirfí le líon na ndaltaí
a bhfuil an tseirbhís ag freastal orthu.

Moltar go gcloífí go dlúth leis na critéir diagnóiseacha cháilithe atá
i bhfeidhm faoi láthair. Moltar freisin go ndíreodh na coistí iontrála
a n-aire ar na critéir go léir chun laghdú a dhéanamh ar líon na
ndaltaí sna ranganna speisialta nach iad neamhoird urlabhra agus
teanga a míchumas bunaidh. Seo í an tslí is fearr, go fóill, chun
deimhin a dhéanamh de go bhfaighidh na daltaí a shásaíonn na
critéir an dianteiripe laethúil teanga agus an mhúinteoireacht aonair
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nó i ngrúpaí beaga a bhfuil gá acu leo.

Ba chóir do na SENOanna monatóireacht a dhéanamh go rialta ar
iontráil daltaí i ranganna speisialta SSLD, chun a dheimhniú go n-
úsáidtear na sainacmhainní costasacha atá á soláthar chun freastal a
dhéanamh ar riachtanais daltaí a chomhlíonann critéir na Roinne
Oideachais agus Eolaíochta do dhaltaí a bhfuil SSLD orthu.

B’fhiú don Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta iniúchadh
níos domhaine a dhéanamh ar conas a aithnítear daltaí a bhfuil SSLD
orthu i dtíortha eile, ar an bhfreastal a dhéantar ar a sainriachtanais
agus céard é an cleachtas is fearr, dar lena n-údaráis oideachais siúd,
maidir le critéir diagnóiseacha agus maidir le tacú leis na daltaí sin.
Ba chóir cás eile a phlé freisin – cén chaoi is fearr le freastal a
dhéanamh ar riachtanais na ndaltaí sin nach sásaíonn na critéir
diagnóiseacha ach a bhfuil fadhbanna cumarsáide acu nach ndéantar
áireamh orthu i measc catagóirí eile míchumais. B’fhiú, go háirithe,
iniúchadh a dhéanamh ar an gcleachtas i dtíortha eile, mar a bhfuil
eiseamláirí eile soláthair teiripe urlabhra agus teanga i bhfeidhm, mar
shampla, soláthar a dhéantar trí dhul i gcomhairle le tuismitheoirí
agus le múinteoirí. D’fhéadfadh eiseamláir mar sin freastal a
dhéanamh ar riachtanais daltaí nach sásaíonn na critéir atá in úsáid
faoi láthair d’aithint SSLD, nó daltaí atá aistrithe ar ais sa
phríomhshruth ach a bhfuil fadhbanna fuílligh acu.

Ba chóir don Roinn Oideachais agus Eolaíochta poiblíocht a
thabhairt do na critéir atá i bhfeidhm faoi láthair, d’aidhmeanna
ginearálta na ranganna SSLD, do na nósanna imeachta a bhaineann
le daltaí a chlárú agus lena scaoileadh chun siúil, do bhallraíocht na
gcoistí iontrála agus scaoilte agus do dhualgais na gcoistí, go háirithe
i leith boird bhainistíochta agus príomhoidí na scoileanna atá i
gceist.

9.4 Láithreacha oideachais agus acmhainní
Ní mór láithreacha múinteoireachta agus láithreacha teiripe urlabhra agus
teanga ar an gcaighdeán is airde a bheith ar fáil. D’oirfeadh seomraí béal dorais
go seoigh, nó seomra maith mór a bheadh roinnte chun suíomh ar leith a
chruthú do theiripe aonair urlabhra agus teanga. Ba bhreá an rud é gan torann
ar bith a bheith ag cur isteach ar an obair sa rang/sna ranganna seo. Ba chóir
go n-éascódh an láthair oideachais comhoibriú an mhúinteora agus an teiripí
urlabhra agus teanga leis na daltaí, nó grúpa beag an duine a bheith acu, nó
múinteoireacht nó teiripe aonair, de réir mar is gá. I gcás 60% de na ranganna
a ndearnadh iniúchadh orthu, bhí an láthair an-sásúil. Bhí an chuid eile, áfach,
gan a bheith sásúil.

Fuarthas go raibh maoiniú flaithiúil ar fáil d’acmhainní agus d’áiseanna
múinteoireachta.Ar a shon sin, ní raibh mianach rómhaith san fhearas.Tá gá le
sainacmhainní múinteoireachta ar ardchaighdeán atá dírithe go speisialta ar
dhaltaí a bhfuil SSLD orthu, agus ba cheart teacht rialta gan dua a bheith ag
teiripithe urlabhra agus teanga ar innill chóipeála, chun go mbeidh siad in ann
na leathanaigh úsáideacha saothair a mbaineann siad leas astu leis na daltaí, a
chóipeáil de réir mar is gá.Ar an iomlán, bhí soláthar maith litríochta do leanaí,
acmhainní forbartha teanga, ábhair choincréideacha don mhatamaitic, ábhair
don ealaín, cluichí céadfaíocha, fearas closamhairc agus ríomhairí sna ranganna.
D’fhéach baill den fhoireann chuige go raibh raidhse cló sa timpeallacht agus
rinne ardchaighdeán na dtaispeáintas deimhin de go raibh na seomraí ranga
tarraingteach agus spreagúil.

C
aibidil 9,Torthaí agus M

oltaí

72



Agus scoil á roghnú ag an SENO chun rang speisialta a bhunú inti
do dhaltaí a bhfuil SSLD orthu, moltar go ndéanfaí cúram de go
bhfuil láthair ar fáil atá fairsing go leor do chleachtas aonair nó
comhoibritheach i soláthar múinteoireachta agus teiripe urlabhra
agus teanga. Ba chóir an láthair atá ar fáil nó láthair nua atá á
hullmhú a oiriúnú do sholáthar cuí mar sin.

Ba chóir d’Aonad Pleanála agus Tógála na Roinne Oideachais agus
Eolaíochta, don Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (an
NCSE) agus don SESS cumarsáid a dhéanamh lena chéile agus dul i
gcomhairle le hionadaithe ó na múinteoirí agus na teiripithe urlabhra
agus teanga sna ranganna speisialta atá ann cheana féin, maidir le
sonraí a leagan amach do sholáthar ionaid mhúinteoireachta agus
teiripe, chomh maith le hacmhainní agus áiseanna den scoth.

9.5 Seirbhísí tacaíochta
Bhíothas sásta go ginearálta leis an gcóimheas íseal daltaí-le-múinteoir sna
ranganna speisialta. Dúrathas go ndeachaigh sé chun tairbhe do na daltaí bheith
in aonrang le daltaí eile a raibh na riachtanais chéanna acu. Mar thoradh air sin
bhí breis idirghníomhaíochta dalta-le-dalta ar siúl, i dtimpeallacht shábháilte.
Aithníodh ról na gcúntóirí do riachtanais speisialta, áit a raibh fáil orthu, ach
braitheadh go raibh gá le cothroime i riaradh na gcúntóirí sin ar na ranganna
SSLD.

Cuireadh an tuairim chun tosaigh go raibh gá ag na ranganna speisialta le
tacaíocht ó theiripí saothair agus bhí daoine ar aon intinn go láidir go rachadh
tacaíocht ó shíceolaí ainmnithe oideachais chun tairbhe do gach aon rang.
Braitheadh go bhféadfadh páirt a bheith ag an lucht gairme seo i bpleanáil
chláracha oideachais do na daltaí agus in athbhreithniú ar a ndul chun cinn.

Ba chóir do Fheidhmeannas na Seirbhíse Sláinte (an HSE) iniúchadh
a dhéanamh ar an ról a d’fhéadfadh a bheith ag teiripithe saothair i
soláthar oideachais do dhaltaí a bhfuil SSLD orthu. Is gá don HSE
agus don tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS)
cleachtas aontaithe a fhorbairt maidir le soláthar tacaíochta
síceolaíochta do na ranganna seo.

Ba chóir do na SENOanna deimhin a dhéanamh de go bhfuil
buanteacht ag gach rang ar an tacaíocht mhúinteoireachta, urlabhra
agus teanga agus ar an tacaíocht shíceolaíochta is gá.

B’fhiú an ról a d’fhéadfadh a bheith ag cúntóirí do riachtanais
speisialta (SNAanna) sna ranganna seo a plé.

9.6 Oiliúint agus forbairt foirne
Bhí raon leathan taithí ar an múinteoireacht ag múinteoirí na ranganna do
dhaltaí a bhfuil SSLD orthu, suas le fiche bliain de ghnáth. Ní raibh ach níos
lú ná leath de na múinteoirí ranga, áfach, a raibh sainoiliúint faighte acu ar
mhúinteoireacht daltaí a bhfuil SSLD orthu, nó oiliúint san oideachas
speisialta. Braitheadh gur gá go gcuirfí oiliúint réamhsheirbhíse agus oiliúint
inseirbhíse ar mhúinteoirí le go bhféadfaidis freastal a dhéanamh ar riachtanais
daltaí a bhfuil SSLD orthu.

De réir na fianaise sa tuairisc, b’fhearrde an dul chun cinn a rinne na daltaí, an
múinteoir agus an teiripí a bheith ag comhphleanáil agus cleachtas
comhoibritheach a bheith ar bun acu. I gcásanna mar sin bhí eolas á mhalartú
i dtaobh riachtanais na ndaltaí agus bhí na múinteoirí ag daingniú na hoibre a
rinne na teiripithe urlabhra agus teanga.
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Bhí pleanáil chomhoibritheach mar dhúshlán mór i leath na ranganna nó mar
sin. Go deimhin, is ar éigean a bhí trácht ar bith uirthi sna ranganna sin, agus
dá réir sin, bhí an soláthar easnamhach. Sna ranganna ba rathúla bhí
comhréiteach déanta faoi thosaíochtaí foghlama, faoi phlean sistéamach
d’fhorbairt teanga, faoi straitéisí agus modhanna múinteoireachta agus,
uaireanta, faoi mhúinteoireacht fhoirne.

Tá gá le comhoiliúint inseirbhíse chun cabhrú le múinteoirí agus le
teiripithe urlabhra agus teanga comhthuiscint a fhorbairt ar a
sainrólanna agus a saindualgais maidir le pleanáil agus soláthar
cláracha do na daltaí. Tá gá ag na daoine gairmiúla seo le hoiliúint
ar phleanáil chomhoibritheach, ar fheidhmiú comhoibritheach
cláracha, ar mheastóireacht ar dhul chun cinn na ndaltaí, ar
choinneáil taifead agus ar chleachtas cuimsitheach.

Ní mór breis aire a dhíriú, i gcúrsaí oiliúna réamhsheirbhíse agus
inseirbhíse múinteoirí, ar an gcleachtas is fearr chun scileanna teanga
na ndaltaí a fhorbairt, na daltaí a bhfuil fadhbanna acu san achar seo
den oideachas san áireamh.

9.7 Tuairimí agus ról na dtuismitheoirí
Bhraith idir mhúinteoirí agus theiripithe urlabhra agus teanga go raibh ról
lárnach ag tuismitheoirí maidir le tacú le múineadh a leanaí i rang speisialta ar
scoil. Bhí 94% de na tuismitheoirí sásta go raibh áit ag a leanaí sa rang speisialta
do dhaltaí a bhfuil SSLD orthu. Bhraith siad go ndeachaigh sé go mór chun
tairbhe do dhul chun cinn acadúil an linbh, dá f(h)orbairt phearsanta agus
shóisialta agus dá c(h)umas caidrimh agus cumarsáide. Gnéithe den soláthar a
raibh siad thar a bheith sásta leo ba ea an cóimheas íseal dalta-le-múinteoir,
timpeallacht shábháilte an ranga, beirt ghairmiúil a bheith ar fáil chun
sainoiliúint aonair a thabhairt do gach leanbh, agus na deiseanna a soláthraíodh
chun imeascadh le daltaí i ranganna eile. Aithníodh buntáistí na nascanna idir
baile is scoil, chomh maith leis an ngaol dearfach agus an chumarsáid réidh le
baill na foirne sa rang.

Cháin na tuismitheoirí, áfach, a dheacra a bhí sé teacht ar réamheolas ar na
ranganna, ar na nósanna imeachta a bhain le clárú leanaí agus scaoileadh chun
siúil leo agus ar rólanna na gcoistí iontrála, na bpríomhoidí agus na mbord
bainistíochta i leith na ranganna. Mheas na tuismitheoirí go raibh na nósanna
imeachta a bhain le clárú leanaí rómhaorlathach agus rófhadálach. Bhraith siad
go raibh gá le treoirlínte caighdeánacha náisiúnta faoi na gnéithe seo uile den
obair, agus soláthar iompair don leanbh chun na scoile agus uaithi san áireamh.
Cháin siad freisin an cleachtas go mbeadh dhá bhliain ar a mhéid ag dalta sa
rang speisialta.

An scaipeadh míshásúil a luadh ar eolas faoi na ranganna, faoi na
nósanna imeachta do chlárú daltaí, faoi rólanna, faoi iompar chun na
scoile agus uaithi agus faoi ghnéithe eile den soláthar, leigheasfadh
foilsiú leabhrán eolais ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus
cruthú suíomh idirlín faoi sholáthar SSLD é sin.

Moltar go soláthrodh an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas
Speisialta tacaíocht agus comhairle do thuismitheoirí faoi
impleachtaí SSLD d’oideachas a gcuid leanaí.

Ba chóir do mhúinteoirí agus do theiripithe urlabhra agus teanga
comhnósanna imeachta a fhorbairt, leithéidí leabhair nótaí baile-
scoile, chun cumarsáid a dhéanamh le tuismitheoirí. B’fhiú go
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bhfáilteoidis roimh chuairteanna tuismitheoirí ar an scoil agus go
gcuirfidis na tuismitheoirí ar an eolas faoina n-aidhmeanna sa rang
speisialta, agus, thairis sin, go soláthróidis comhairle ó bhéal agus i
scríbhinn faoi straitéisí a bhféadfadh tuismitheoirí iad a úsáid sa
bhaile chun tacú lena bhfuil ar siúl ar scoil.

Ba chóir go ndéanfadh an Roinn Oideachais agus Eolaíochta
machnamh ar shlite chun deireadh a chur leis an moill agus leis an
maorlathas a bhaineann le soláthar iompair do dhaltaí chun na scoile
agus uaithi, dar leis na tuismitheoirí. Níor chóir neamhshuim a
dhéanamh ach oiread den ghá atá ag daltaí le fear nó bean tionlacain
chun maoirsiú a dhéanamh orthu agus iad ag dul ar scoil nó ag
filleadh, go háirithe más ag taisteal ina (h)aonar i dtacsaí a bhíonn an
dalta.

9.8 Curaclam agus pleanáil
Luaigh gach duine ar cuireadh agallamh air go ndeachaigh clárú sa rang
speisialta i bhfeidhm go dearfach ar scileanna cumarsáide an dalta, ar a
f(h)orbairt shóisialta agus mhothúchánach agus ar a (h)iompar. Thug gach
duine faoi deara fás ar mhuinín agus ar fhéinmheas an dalta, ar a
(h)idirghníomhaíocht agus ar a c(h)umarsáid lena c(h)omhdhaltaí agus ar
fhorbairt scileanna imeartha lena chéile, scileanna comhroinnte, cadrála,
scileanna labhartha go foirmiúil lena chéile agus uainíocht a dhéanamh ar a
chéile.

Fuair na cigirí nach raibh tagairtí sásúla i bpleananna ná i ndoiciméid pholasaí
chuid mhaith scoileanna d’obair an ranga SSLD. Ba chóir go mbeadh tagairtí
iontu, i measc nithe eile, don chaoi a n-eagraítear an rang, d’aidhmeanna an
ranga, do rólanna agus do dhualgais na ndaoine a bhfuil cúram an ranga orthu,
do pholasaí na scoile i dtaobh comhoibriú na foirne, agus i dtaobh páirt na
ndaltaí a bhfuil SSLD orthu i saol na scoile.

Luadh gur mhór an chabhair do mhúinteoirí é curaclam na bunscoile agus clár
á phleanáil don rang. Bhain sé seo go speisialta le curaclam an Bhéarla, ar
bhraith na múinteoirí gurbh fhurasta é a oiriúnú do riachtanais an dalta a
bhfuil SSLD air/uirthi, go háirithe sa bhéim a leagann sé ar
réamhléitheoireacht agus ar luathscileanna léitheoireachta. Bhraith múinteoirí,
áfach, go raibh gá fós le treoirlínte faoin gcaoi a bhféadfaí oiriúnú a dhéanamh
ar an gcuraclam atá i bhfeidhm faoi láthair, chun freastal a dhéanamh ar
riachtanais daltaí a bhfuil SSLD orthu.Tá gá le treoir faoi ionad na Gaeilge sa
churaclam fad atá daltaí sa rang speisialta agus nuair a fhilleann siad ar an
bpríomhshruth.

Luaigh na cigirí nach raibh an phleanáil fhadtéarmach ná an phleanáil
ghearrthéarmach sásúil i gcás leath na ranganna nó mar sin. Bhí easpa soiléire
i gceist sna cásanna seo faoi aidhmeanna agus cuspóirí an ranga, faoi
leanúnachas agus dul chun cinn agus faoi nascadh an ábhair do shainriachtanais
na ndaltaí. Fadhb a bhí le sonrú sa cheathrú cuid de na ranganna nó mar sin
ba ea nach raibh curaclam leathan cothrom á sholáthar ar bhealach sistéamach,
a bhí dírithe ar riachtanais na ndaltaí, chomh maith leis an mbéim ar theanga
agus ar chumarsáid.

Bhí difreálú curaclaim agus feidhmiú chláracha do dhaltaí aonair ina ngnéithe
sonracha den obair sna ranganna ina raibh freastal rathúil á dhéanamh ar
riachtanais fhoghlama na ndaltaí. Chuaigh sé chun tairbhe do na daltaí go raibh
ag éirí leo agus go raibh dul chun cinn á dhéanamh acu, gach duine ar a ráta
féin. Ach ní raibh cláracha aonair oideachais le sonrú i leath na ranganna. I
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gcásanna áirithe, d’ullmhaigh baill den fhoireann cláracha aonair oideachais ar
leith. Ní raibh baint ná páirt, de ghnáth, ag daoine gairmiúla eile ná ag
tuismitheoirí le pleanáil na gcláracha sin.

Bhí na cigirí sásta, ar an iomlán, le struchtúr agus le luas na gceachtanna a
chonaic siad á múineadh. Bhí aidhm leis na ceachtanna, den chuid is mó, agus
cuspóirí soiléire oideachais leo. Úsáideadh áiseanna go héifeachtach agus ní
dheachthas rómhór i muinín téacsleabhar. Mhol na cigirí soláthar an
churaclaim i bhformhór na ranganna agus an tslí ar cuireadh obair na ndaltaí
ar taispeáint, agus ar coinníodh caoi uirthi. Nótáil siad go raibh scileanna
teanga á mbailiú chucu go forásach ag na daltaí sna ranganna uile, beagnach,
agus go raibh béim á leagan ar fhorbairt teanga ar fud an churaclaim. Bhí
teicnicí éifeachtacha ceistiúcháin in úsáid i níos mó ná leath de na ranganna,
de réir na gcigirí.

Bhí soláthar an Bhéarla, na matamaitice agus an oideachais shóisialta,
timpeallachta agus eolaíochta go maith i bhfurmhór na ranganna a ndearna na
cigirí breathnadóireacht orthu, ach bhí achair eile den churaclam nach raibh á
gcur i láthair chomh maith céanna. Bhí múineadh na n-ealaíon amhairc go
maith i bhfurmhór na ranganna, ach braitheadh laigí ar mhúineadh an cheoil
i gcuid mhaith ranganna. Sa tslí chéanna bhí easnaimh le brath ar mhúineadh
na corpeolaíochta i leath na ranganna nó mar sin. Bhí oideachas sóisialta,
pearsanta agus sláinte á chur ar fáil go héifeachtach i suas le leath na ranganna
agus bhí se á rátáil ‘ar fheabhas’ i 20 faoin gcéad eile. Bhí ICT á húsáid go
héifeachtach in an-chuid ranganna, ach bhí ranganna ann nach raibh ach úsáid
an-teoranta á baint as ICT iontu.

Moltar go gcuirfeadh an fhoireann ráiteas polasaí i dtaobh an ranga
SSLD sa phlean scoile, nuair a chuirtear rang speisialta do dhaltaí a
bhfuil SSLD orthu ar bun sa scoil. Ba chóir é seo a dhéanamh i
gcomhairle le baill an choiste chláraithe agus le tuismitheoirí na
ndaltaí. Ba cheart tagairt a dhéanamh sa pholasaí d’ábhair mar seo a
leanas: nósanna imeachta do chlárú daltaí sa rang agus do scaoileadh
chun siúil leo de réir mar a oireann, aidhmeanna an ranga, an
curaclam a sholáthrófar, an bonn ar a leagfar aidhmeanna
múinteoireachta agus foghlama amach do na daltaí, an sórt cur
chuige múinteoireachta agus na hacmhainní a úsáidfear, conas a
dhéanfar monatóireacht, meastóireacht agus taifead ar dhul chun
cinn na ndaltaí, an pháirt a bheidh ag na tuismitheoirí in oideachas
a gcuid leanaí, agus an tslí a gcuirfear ar an eolas iad faoin dul chun
cinn atá á dhéanamh ag na leanaí, na socruithe atá i bhfeidhm do
chomhoibriú idir bhaill na foirne agus an cleachtas cuimsitheach a
bheidh i bhfeidhm.

Ba cheart don Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
(NCCA) treoirlínte a chur á n-ullmhú do na ranganna seo, faoin
gcaoi is fearr le curaclam na bunscoile a oiriúnú do riachtanais daltaí
a bhfuil SSLD orthu agus an tslí is fearr lena dheimhniú go mbeidh
teacht ag na daltaí ar churaclam leathan cothrom fad atá
múinteoireacht agus teiripe á bhfáil acu atá dírithe ar na hachair is
géire gá acu.

Ba chóir don Roinn Oideachais agus Eolaíochta díriú ar an bhfadhb
seo: a oiriúnaí atá sé Gaeilge a mhúineadh do dhaltaí a bhfuil SSLD
orthu agus arb é an Béarla teanga an bhaile acu. Is gá polasaí a leagan
amach maidir len a oiriúnaí atá sé go leanfadh na daltaí clár Gaeilge
fad atá siad sna ranganna speisialta, agus má scaoiltear saor ón achar
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foghlama seo iad fad atá siad sna ranganna SSLD, cad a tharlóidh sa
réimse seo den oideachas nuair a fhilleann siad ar an bpríomhshruth
agus ina dhiaidh sin.

Ba chóir don Roinn Oideachais agus Eolaíochta díriú freisin ar
riachtanais daltaí a shásaíonn na critéir do SSLD agus arb í an
Ghaeilge teanga an bhaile acu. Ba cheart don Chomhairle Náisiúnta
um Oideachas Speisialta (NCSE) dul i gcomhairle leis an bpearsanra
cuí ón HSE chun áit chónaithe na ndaltaí seo a fháil amach agus ba
cheart ansin dul i mbun ranganna speisialta a sholáthar dóibh, áit a
n-éilíonn líon na ndaltaí é sin.

B’fhiú go n-eagródh príomhoidí na scoileanna a bhfuil ranganna
SSLD iontu deiseanna do bhaill na foirne chun pleanáil a dhéanamh
le chéile agus dul i gcomhairle le daoine gairmiúla eile agus le
tuismitheoirí chun aidhmeanna fadtéarmacha agus gearrthéarmacha
a leagan amach do na daltaí. Is gá fadhbanna a bhaineann le difreálú
curaclaim, IEPanna, saghsanna cur chuige múinteoireachta,
leanúnachas cláracha agus cleachtas maidir le meastóireacht agus
taifead a phlé agus a réiteach i dtreo go bhféadfaidh baill na foirne
comhoibriú lena chéile nó obair aonair a dhéanamh, de réir mar a
oireann. Caithfear aire ar leith a dhíriú ar a dheimhniú go
soláthraítear curaclam leathan cothrom do na daltaí.

9.9 Meastóireacht agus taifead ar dhul chun cinn
Is beag comhoibriú a bhí le feiceáil i suas le leath na ranganna maidir le
meastóireacht agus monatóireacht ar dhul chun cinn na ndaltaí. I mionlach
ranganna bhí comhoibriú maith ar siúl sa ghné seo den obair. Is iomaí saghas
ionstraim mheastóireachta a bhí in úsáid, agus chonacthas cleachtas éifeachtach
maidir le coinneáil obair na ndaltaí go cuí, le húsáid punanna oibre, agus le
pleanáil leanúnach bunaithe ar shonraí a fuarthas uathu sin. I bhfurmhór na
scoileanna, áfach, choinnigh baill na foirne taifid aonair ar dhul chun cinn
agus, i ranganna áirithe, ní raibh á gcoinneáil ach taifid ar dhul chun cinn sa
Bhéarla agus sa mhatamaitic. Bhí sé de nós ag cuid de na ranganna speisialta
cóipeanna dá gcuid taifead a sheoladh chuig na scoileanna príomhshrutha a
raibh na daltaí ag filleadh orthu.

I scoileanna a bhfuil ranganna speisialta iontu do dhaltaí a bhfuil
SSLD orthu, ba chóir don fhoireann aontú ar chomhchleachtais
mheastóireachta agus taifeadta. Níor mhór dul chun cinn an dalta sa
churaclam iomlán a bheith i gceist, agus béim á leagan ar dhul chun
cinn gach dalta i gcúrsaí urlabhra agus teanga. Ba cheart go mbeadh
baill den fhoireann in ann cóimheas a dhéanamh idir dhul chun cinn
an dalta agus an mheastóireacht tosaigh a rinneadh nuair a bhí an
dalta sin á c(h)ur sa rang speisialta. Ba chóir cóipeanna de
mheastóireacht shuimitheach a sholáthar do thuismitheoirí agus don
scoil phríomhshrutha a bhfuil an dalta ag filleadh uirthi.

9.10 Imeascadh
Fuarthas go raibh buntáiste ag baint le rang SSLD a bheith laistigh de scoil
phríomhshrutha sa mhéid go bhféadfaí raon deiseanna agus féidirtheachtaí
imeasctha a sholáthar. Bhraith baill fhoirne go raibh easpa ama orthu chun
bainistíocht a dhéanamh ar imeascadh. Fuair na cigirí go raibh easpa
foirmiúlachta sna socruithe don imeascadh agus go raibh éagsúlacht cleachtais
ann ó rang go chéile. In achar na n-ealaíon amhairc, an cheoil, agus na
coirpeolaíochta is mó a bhí imeascadh á dhéanamh. Nochtadh an tuairim go
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bhféadfaí imeascadh breise a dhéanamh sna hachair den churaclam ba mhó a
raibh na daltaí ar a suaimhneas iontu. Bhí taithí dhearfach ag na daltaí ar an
imeascadh, ámh, i bhformhór na ranganna agus bhí frithimeascadh éigin ar siúl
freisin.

Ba chóir do phríomhoidí na scoileanna a bhfuil ranganna SSLD
iontu bheith ar tosach sa mhachnamh ar cé chomh hinmhianaithe
agus chomh hindéanta is tá sé daltaí a bhfuil SSLD orthu a
imeascadh le ranganna príomhshrutha. De réir an méid a rachadh sé
chun tairbhe do na daltaí a bhuil SSLD orthu is ea ba chóir an
cinneadh a dhéanamh. Ba cheart nithe mar ghnóthachtáil an dalta go
dtí seo, a c(h)umas agus a riachtanais fhoghlama a chur san áireamh
agus na cinní á ndéanamh. Thairis sin, ní mór na cláracha atá á
leanúint sna ranganna príomhshrutha a iniúchadh agus pleanáil á
dhéanamh don imeascadh. Is gá aidhmeanna agus cuspóirí a leagan
amach go cúramach d’imeascadh gach dalta agus ní mór an dalta a
bhfuil SSLD air/uirthi, na daltaí sa rang príomhshrutha agus
múinteoir an ranga sin a ullmhú don imeascadh. Ba chóir feidhmiú
an phlean a luacháil ar bhealach sistéamach. Ba cheart pleananna
foirmiúla a cheapadh chun deimhin a dhéanamh de go bhfuil aidhm
leis an imeascadh agus go dtéann sé chun tairbhe do gach duine atá
páirteach ann.

9.11 Scaoileadh na ndaltaí chun siúil agus a bhfilleadh ar
an bpríomhshruth

Bhí imní ar thuismitheoirí go speisialta agus iad ag féachaint rompu chuig an
am a scaoilfear a leanbh chun siúil as an rang speisialta agus go bhfillfidh sí/sé
ar rang príomhshrutha. Bhí siad buartha faoi mhéid na ranganna agus, dá réir
sin, faoin méid aire a d’fhéadfadh múinteoir ranga príomhshrutha a dhíriú ar
dhalta a bhfuil deacrachtaí cumarsáide aige/aici. Mhol siad go bhfillfeadh an
leanbh ar an bpríomhshruth diaidh ar ndiaidh. D’áitigh siad go raibh
fadhbanna fuílligh urlabhra agus teanga ag a leanaí, cé go raibh 86 faoin gcéad
acu sásta leis an dul chun cinn a rinne a leanaí sna ranganna speisialta SSLD.
Bhraith siad go raibh gá fós ag na leanaí le teiripe urlabhra agus teanga agus le
tacaíocht ó shíceolaí. Fuarthas, áfach, go raibh 70 faoin gcéad de na daltaí a bhí
fillte ar an bpríomhshruth nach raibh teiripe urlabhra agus teanga á fáil acu,
agus furmhór na leanaí a bhí ag fáil teiripe, is lasmuigh den scoil a bhí an
teiripe sin á fáil acu.

Ba chóir go ndéanfaí athbhreithniú cuimsitheach ar riachtanais
fhoghlama agus ar bhuanna gach dalta sula scaoiltear chun siúil ón
rang speisialta é/í. Ba cheart, go háirithe, meastóireacht agus taifead
a dhéanamh ar stádas an dalta maidir le hurlabhra agus teanga.
Moladh go gcuirfeadh foireann an ranga speisialta agus daoine
proifisiúnta eile a raibh baint acu leis an meastóireacht sin, go
gcuirfidis tuismitheoirí an dalta agus an SENO ar an eolas faoi
thorthaí na meastóireachta agus faoi riachtanais speisialta oideachais
ar bith atá fós ag an dalta. Ba chóir don SENO socruithe a dhéanamh
chun go mbeidh acmhainní oiriúnacha múinteoireachta agus teiripe
ar fáil chun freastal a dhéanamh ar na riachtanais sin, nuair a
fhilleann an dalta ar an bpríomhshruth.

Ba chóir go ndéanfaí éascaíocht ar dheiseanna nasctha idir fhoireann
an ranga speisialta agus foireann na scoile príomhshrutha, ar mhaithe
leis an dalta.
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Ba chóir don SENO aire an SESS a dhíriú ar riachtanais oiliúna
bhaill d’fhoireann na scoile príomhshrutha.

9.12 Tátal
An soláthar atá déanta do dhaltaí a bhfuil SSLD orthu, trí ranganna speisialta a
chur ar fáil dóibh, is léir ar an suirbhé seo go bhfuil an soláthr sin ag freastal ar
a gcuid riachtanas. Tá tuismitheoirí go ginearálta go mór i bhfábhar na
ranganna agus is mór is fiú leo an aire a dhíríonn lucht gairme ar a leanaí sna
ranganna, go háirithe an múinteoir agus an teiripí. Oibríonn an córas soláthair,
na nósanna imeachta a bhaineann leis agus na ranganna iad féin go han-sásúil
de ghnáth, ach níl an córas gan locht.Táthar ag súil go mbeidh na torthaí agus
na moltaí a chuirtear ar fáil sa tuairisc seo ina bhfoinse treorach chun feabhas
a chur ar an soláthar seirbhísí oideachais agus teiripe do na daltaí agus mar
thoradh air sin go n-éireoidh níos fearr fós leo cumarsáid líofa éifeachtach a
dhéanamh lena gcomhdhaltaí.
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AGUISÍN 1
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AGUISÍN 1
CEISTNEOIRÍ AGUS IONSTRAIMÍ SUIRBHÉ

Ceistneoir Ginearálta an Phríomhoide

Ceistneoir Scoile

Meastóireacht ar ranganna do leanaí a bhfuil
Neamhoird Shonracha Urlabhra agus Teanga (SSLD)
orthu

ID Scoile: ______________________________Uimhir Rolla: ___________________________

Ainm na Scoile: _________________________Seoladh na Scoile:_______________________

Teileafón: ______________________________Líon na Ranganna Teanga: ________________

Ainm an Phríomhoide: ____________________Ainm an Chathaoirligh: ___________________

Ainmneacha na Múinteoirí SSLD: _________________________________________________

Ainmneacha Teiripithe
Urlabhra agus Teanga: _________________________________________________________

I dtaobh an Ranga/na Ranganna SSLD

1(a) Cé mhéad bliain a bhfuil an Rang/na Ranganna SSLD ar siúl?

1 (b) 

1 (c) 

2. Amchlár an Ranga/na Ranganna SSLD
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Rang Sóis. Rang Sins.
Níos lú ná bliain 
1 – 2 bhl.
3 – 5 bl.
Níos mó ná 5 bl.

Rang Sóis. Rang Sins.
An bhliain ar bunaíodh an rang/
na ranganna SSLD (más eol)

Cé acu atá sa scoil? (a) rang amháin

(b) Rang Sóis. agus Rang Sins.

Seisiún na Maidine Príomhbhriseadh don Lón Seisiún na hIarnóna

Ó: Ó: Ó:

Go: Go: Go:



3(a) Ar cuireadh Cúntóir do Riachtanais Speisialta ar fáil do dhaltaí ar bith sa rang/sna ranganna?

Cuireadh ______________________________Níor cuireadh___________________________

3 (b) Má cuireadh, cé mhéad Cúntóir do Riachtanais Speisialta a cuireadh ar fáil? __________

4. An bhfuil Coiste Iontrála i do scoil d’aonghnó don Rang/do na Ranganna SSLD?

Tá____________________________________Níl ___________________________________

5. Má tá, léirigh ballraíocht an choiste:

6. An Coiste Iontrála atá freagrach as an rang/na ranganna SSLD i do scoilse, an bhfuil siad
freagrach as ranganna SSLD i roinnt scoileanna eile freisin?

Tá____________________________________Níl ___________________________________

7. Más é ‘Tá’ an freagra ar Cheist 6, léirigh ballraíocht an Chomhchoiste Iontrála agus
ainmnigh na scoileanna a bhfuil siad freagrach astu, le do thoil:

A
guisín 1,Ionstraim

í C
eistiúcháin agus Suirbhéireachta

88

Sea Ní hea

An príomhoide

Múinteoir speisialta an ranga SSLD

Síceolaí ón mBord Sláinte

Síceolaí ó NEPS

Teiripí urlabhra a bhíonn ag obair leis an rang SSLD

Teiripí eile ón mBord Sláinte

Cigire ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta

Duine eile (tabhair sonraí le do thoil)

Scríobh do thuairim anseo faoi ghníomhú an Choiste Iontrála

Ballraíocht an Chomhchoiste Iontrála

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Na Scoileanna a ndéanann an Chomhchoiste Iontrála freastal orthu

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



Clárú leanaí i / Aistriú* as/go rang(anna) speisialta do leanaí a bhfuil SSLD orthu

8. Tabhair an t-eolas seo i leith na scoilbhliana reatha:

*Aistriú ar ais go gnáthrang sa phríomhshruth oideachais, nó go suíomh i soláthar eile
oideachais speisialta
Nóta

9. Cad é do mheas i ngach cás thíos?
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Líon na ndaltaí

a Líon na leanaí a aistríodh as rang(anna) speisialta ag deireadh 

na scoilbhliana 2000/01

b Líon na n-iarratas ar áiteanna i ranganna SSLD

c Líon na leanaí nár cláraíodh toisc nár shásaíodar na coinníollacha

um chlárú

d Líon na n-áiteanna atá ar fáil do dhaltaí nua

e Líon na ndaltaí nua a cláraíodh

f Líon na ndaltaí a bhí oiriúnach le clárú, ach nach raibh áiteanna ar fáil dóibh

faoi bhun os cionn ar
míshásúil an mheáin meán an mheáin fheabhas

(a) An t-ionad atá ar fáil don 
rang SSLD
Cuir do thuairimí féin anseo:

(b) An t-ionad atá ar fáil don 
teiripí urlabhra
Cuir do thuairimí féin anseo:

(c) Fearas/acmhainní don 
rang SSLD
Cuir do thuairimí féin anseo:

(d) Maoiniú ón Roinn Oideachas 
don rang 
Cuir do thuairimí féin anseo:

(e) Treoirlínte na Roinne 
Oideachais i dtaobh critéir cláraithe 
leanaí i ranganna SSLD
Cuir do thuairimí féin anseo:

Má bhí Comhchoiste Iontrála freagrach as clárú/Aistriú daltaí i gcnuasach/as cnuasach
scoileanna i do cheantar don scoilbhliain (2001/02), líon an tábla i gCeist 8 i leith na n-
iomlán don chnuasach sin.



10. Cad é do mheas ar oiriúnacht na seirbhísí seo a leanas do na daltaí i do scoilse a bhfuil
SSLD orthu?

11. I do thuairimse, cé acu de na roghanna polasaí seo ba cheart don Roinn Oideachais agus
Eolaíochta a chur chun tosaigh chun feabhas a chur ar an soláthar ranganna speisialta do leanaí a
bhfuil SSLD orthu? Liostáil do roghanna in ord tosaíochta 1 – 7, le do thoil (1 an tosaíocht is airde).
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Mí-oiriúnach Cuíosach Ar fheabhas

oiriúnach

Seirbhísí teiripe urlabhra

Seirbhísí teiripe saothair

Seirbhísí síceolaíochta

Cuir do thuairimí féin anseo:

Ord Tosaíochta 1-7

(i) Cóimheas níos ísle daltaí le múinteoir (PTR) i ranganna 

speisialta do leanaí a bhfuil SSLD orthu

(ii) Maoiniú níos flaithiúla do ranganna SSLD

(iii) Tacaíocht d’inmheascadh níos leithne leanaí a bhfuil SSLD 

orthu sna gnáthranganna

(iv) Soláthar breise teiripe urlabhra

(v) Breis oiliúna inseirbhíse do mhúinteoirí SSLD

(vi) Breis oiliúna inseirbhíse d’fhoireann na scoile ar fad

(vii) Eile (sonraigh, le do thoil)

faoi bhun os cionn ar
míshásúil an mheáin meán an mheáin fheabhas

(f) Tacaíocht agus treoir do 
sholáthar oideachais do leanaí 
a bhfuil SSLD orthu
Cuir do thuairimí féin anseo:

(g) Oideachas inseirbhíse do 
mhúinteoirí SSLD
Cuir do thuairimí féin anseo:

(h) Cóir iompair do leanaí a bhfuil SSLD orthu
Cuir do thuairimí féin anseo:



12. Líon isteach thíos, le do thoil, do thuairimí agus/nó do chuid moltaí i leith soláthar
oideachais do leanaí a bhfuil neamhoird shonracha urlabhra agus teanga orthu:

Seol ar ais an Ceistneoir Scoile (Ceistneoir an Phríomhoide) agus Ceistneoir an Mhúinteora sa
chlúdach litreach réamhíoctha, le do thoil.

Ba mhór againn na Ceistneoirí a fháil ar ais roimh an Aoine 26 Aibreán 2002.

Ár mbuíochas leat as do chúnamh leis an Tionscadal Meastóireachta SSLD.
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Meastóireacht ar Ranganna Speisialta do leanaí a bhfuil Neamhoird Shonracha
Urlabhra agus Teanga (SSLD) orthu: Ceistneoir an Mhúinteora SSLD

ID Scoile: ______________________________Uimhir Rolla: ___________________________

Ainm na Scoile: _________________________Seoladh na Scoile: ______________________

Teileafón: ______________________________Líon na múinteoirí sa scoil: ________________

Líon na ndaltaí ar an rolla:_________________Líon na Ranganna Urlabhra agus Teanga:____

Ainm an Chathaoirligh: ___________________Ainm an Phríomhoide: ___________________

Múinteoir SSLD:_________________________

Taithí Múinteoireachta

1 (a) Cé mhéad bliain caite agat ag múineadh gnáthranganna?

1 (b) Cé mhéad bliain caite agat mar mhúinteoir tacaíochta foghlama, 

ag múineadh ranga speisialta eile, nó mar mhúinteoir i mbun acmhainní?

1 (c) Cé mhéad bliain caite agat ag múineadh an ranga speisialta SSLD?

Oideachas inseirbhíse dírithe ar mhúinteoireacht leanaí a bhfuil riachtanais speisialta acu

2 (a) Cúrsa lánaimseartha bliana in Oideachas Speisialta (Is ea/Ní hea) bliain

2 (b) Cúrsa páirtaimseartha bliana sa tacaíocht fhoghlama (Is ea/Ní hea) bliain

2 (c) Freastal ar chúrsaí páirt-aimseartha atá dírithe go sonrach ar 

mhúinteoirí leanaí a bhfuil SSLD orthu (cé mhéad uair a’ chloig?)

2 (d) Cúrsa páirtaimseartha atá dírithe go sonrach ar mhúinteoirí 

leanaí a bhfuil riachtanais speisialta acu (cé mhéad uair a’ chloig?)

2 (e) Cúrsa inseirbhíse eile nó forbairt ghairmiúil a bhaineann leis na neamhoird seo.

A
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Ceistneoir an Mhúinteora
agus Próifíl an Dalta



3 (a) Léirigh thíos chomh cabhrach is bhí siad seo a leanas i do chuid oibre mar
mhúinteoir leanaí a bhfuil SSLD orthu

3 (b) Tabhair cuntas, le do thoil, ar leagan amach na múinteoireachta do leanaí sa rang SSLD
agatsa
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ní raibh sé cabhrach an-chabhach ní bhaineann

ró-chabhrach sé le hábhar

Cúrsa lánaimseartha bliana san Oideachais Speisialta

Cúrsa páirtaimseartha bliana sa tacaíocht fhoghlama

Freastal ar chúrsa(í) páirtaimseartha dírithe ar 

mhúinteoirí leanaí a bhfuil SSLD orthu

Freastal ar chúrsa(í) páirtaimseartha dírithe ar 

mhúinteoirí leanaí a bhfuil riachtanais speisialta acu

Ballraíocht i gCumann Tacaíochta Foghlama 

na hÉireann (ILSA)

Ballraíocht i gCumann Múinteoirí Oideachais 

Speisialta Éireann (IATSE)

Ballraíocht i gcumann profaisiúnta eile

(sonraigh, le do thoil

Ionad Oideachais

Scríobh do thuairimí féin anseo:

go hannamh/ uaireanta go minic go 

riamh han-mhinic

Múinteoir SSLD le daltaí aonair a fhágann an

gnáthrang

Múinteoir SSLD leis na daltaí go léir

Múinteoir SSLD ag tabhairt tacaíochta do dhaltaí i

ngnáthrang

Eile (sonraigh, le do thoil)

Scríobh do thuairimí féin anseo:



4. Cad é do mheas ar fhiúntas an ionaid agus an fhearais atá ar fáil chun daltaí a bhfuil SSLD
orthu a mhúineadh?

5. Cad é do mheas ar fhiúntas an ionaid agus an fhearais atá ar fáil do theiripe urlabhra?

6. Seachas an múinteoir SSLD, cén pháirt a bhíonn acu seo a leanas i bpleanáil an chláir
mhúinteoireachta do dhaltaí SSLD?
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faoi bhun os cinn an ar 

míshásúil an mheáin mheáin fheabhas

An t-ionad atá ar fáil dod’ mhúinteoireacht

An fearas/na háiseanna múinteoireachta atá ar fáil

Scríobh do thuairimí féin anseo:

faoi bhun os cinn an ar 

míshásúil an mheáin mheáin fheabhas

An t-ionad atá ar fáil dod’ mhúinteoireacht

An fearas/na háiseanna múinteoireachta atá ar fáil

Scríobh do thuairimí féin anseo:

go hannamh/ uaireanta go minic go 

riamh han-mhinic

An Príomhoide

Scríobh do thuairimí féin anseo:

Múinteoirí Ranga

Scríobh do thuairimí féin anseo:



7. Scríobh do thuairimí ar na gnéithe seo den soláthar do dhaltaí a bhfuil SSLD orthu
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go hannamh/ uaireanta go minic go 

riamh han-mhinic

Speisialtóirí eile múinteoireachta

Scríobh do thuairimí féin anseo:

Teiripí urlabhra

Scríobh do thuairimí féin anseo:

Tuismitheoirí leanaí a bhfuil SSLD orthu

Scríobh do thuairimí féin anseo:

Síceolaí

Scríobh do thuairimí féin anseo:

míshásúil faoi bhun os cinn an 

an mheáin mheáin ar fheabhas

Fáil ar acmhainní tacaíochta

Treoirlínte curaclaim

Soláthar eolais do thuismitheoirí i dtaobh SSLD

Scríobh do thuairimí féin anseo:



8. Fáil ar theiripe urlabhra go laethúil do dhaltaí SSLD (cuir tic i mbosca amháin

9. Scríobh do thuairimí ar áisiúlacht an churaclaim bhunscoile sa Bhéarla mar bhonn le
pleanáil agus múineadh cláir do dhaltaí SSLD

10. Tuairim’s cé mhéad obair bhaile a thugtar le déanamh do dhaltaí SSLD gach lá (seachas
an Aoine)?
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faoi bhun 2 2 to 3 3 to 4 níos mó ná 4 

uair a’ chloig uair a’ chloig uair a’ chloig uair a’ chloig

Fáil laethúil ar theiripe urlabhra

Scríobh do thuairimí féin anseo:

gan a bheith cuíosach

áisiúil áisiúil an-áisiúil

Áisiúlacht an churaclaim Bhéarla

Scríobh do thuairimí féin anseo:

faoi bun 30 - 60 níos mó ná 

30 nóiméad nóiméad 60 nóiméad

An méid obair bhaile a thugtar le déanamh

Scríobh do thuairimí féin anseo:



Cuireadh uimhir ID le gach dalta ar an bhFoirm ID Daltaí. Tabhair faisnéis faoi gach dalta sna boscaí atá go díreach trasna óna
(h)uimhir ID

Uimhir Dáta Gnéas Dáta Cumas ginearálta ag am a c(h)láraithe1 4Cumas teanga ag am a c(h)láraithe2

ID an Breithe (F/B) cláraithe sa Briathartha Gníomhúchán Iomlán Cur in iúl Tuiscint Ginearálta

dalta rang SSLD

01

02

03

04

05

06

07

08

1 Luaigh torthaí tuairisce an tsíceolaí.
2 Luaigh torthaí tuairisce an teiripí urlabhra.
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Uimhir Leibhéal Dul chun Tinreamh5 Míchumas ar An úsáideann Má úsáideann, An duine den Teanga 
ID an oideachais cinn go dtí seo4 bith eile6 an dalta an córas luaigh fad Lucht Siúil nó bhaile an 
dalta ag dalta iompair scoile? measta an eachtrannach dalta

a c(h)láraithe3 (Úsáideann/ aistir go dtí é/í an dalta 
Ní úsáideann) an/ón scoil (LS/E)?

BÉARLA      MATAMAITIC BÉARLA     MATAMAITIC

01

02

03

04

05

06

07

08

3 Léirigh do mheas ar leibhéal oideachais an dalta ag dáta a c(h)láraithe, ar scála 1-5 (1 = an-lag agus 5 = an-mhaith), nó leibhéal
measta ranga i gcás daltaí níos sine.
4 Léirigh do mheas ar dhul chun cinn an dalta go dtí seo (e.g. torthaí trialacha caighdeánaithe, má tá siad ar fáil, nó an leibhéal ranga
atá bainte amach ag an dalta.
5 (i) Luaigh ag barr an cholúin, an méid laethanta a raibh an scoil ar oscailt go dtí 28 Feabhra sa bhliain reatha scoile agus (ii) an méid
laethanta a raibh gach dalta i láthair, sa bhosca oiriúnach sa cholún.
6 Má tá míchumas eile, seachas SSLD, ar an dalta, de réir meastacháin mar a luaitear i gciorcalán 8/99, abair cén sórt míchumais é.
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Meastóireacht ar Ranganna do dhaltaí a bhfuil Sain-Neamhord Urlabhra agus
Teanga orthu

Ceistneoir na dTuismitheoirí

1. Dáta Breithe an Linbh:__________________

2. An fada a bhí do leanbh cláraithe sa rang urlabhra agus teanga?

3.

4.

5.

M
ea

st
ói

re
ac

ht
 a

r 
R

an
ga

nn
a 

Sp
ei

sia
lta

 d
o 

D
ha

lta
í 

a 
bh

fu
il 

sa
in

-N
ea

m
ho

ir
d 

U
rl

ab
hr

a 
ag

us
 T

ea
ng

a 
O

rt
hu

99

Iarshuirbhé - Ceistneoir an Tuismitheora

Ó (dáta) Go dtí (dáta)

Nílim Cuíosach Thar a 

bheith 

róshasta sásta An-sásta sásta

Cé chomh sásta is tá tú go raibh do leanbh 

ag freastal ar an rang urlabhra agus teanga?

Cuir tic i mbosca amháin le do thoil

Do thuairim:

Ní raibh sé Cuíosach An- Thar a 
bheith 

róthairbheach tairbheach tairbheach tairbheach
I do thuairimse, cé chomh tairbheach is bhí 
clárú do linbh sa rang urlabhra agus teanga 
dá d(h)ul chun cinn ar scoil?
Cuir tic i mbosca amháin le do thoil.

Ní raibh sé An- Ní bhaineann 

róthairbheach Tairbheach tairbheach sé le hábhar

I do thuairimse, cé chomh tairbheach is bhí clárú do

linbh sa rang urlabhra agus teanga dá f(h)orbairt 

shóisialta agus pearsanta?

Cuir tic i mbosca amháin le do thoil.



6. Cad é do mheas ar na gnéithe seo den soláthar a rinneadh fad a bhí do leanbh ag
freastal ar an Rang Urlabhra agus Teanga?

7. An bhfuil teiripe urlabhra agus teanga á fáil ag do leanbh faoi láthair

8.

9.
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Tá Níl

Ní raibh Sásúil An-sásúil

sé sásúil

Iompar scoile

Teiripe urlabhra

Cumarsáid idir baile is scoil

Eolas do thuismitheoirí ó fhoinse eile

Scríobh do thuairimí féin anseo:

Nílim sásta Sásta An-sásta

Cé chomh sásta is tá tú go bhfuil an soláthar 

oideachais atá á chur ar fáil do do leanbh faoi láthair 

ag dul chun tairbhe dá f(h)orbairt shóisialta agus 

pearsanta?

Nílim sásta Sásta An-sásta

Cé chomh sásta is tá tú go bhfuil an soláthar 

oideachais atá á chur ar fáil do do leanbh faoi 

láthair ag dul chun tairbhe dá d(h)ul chun cinn ar scoil?

Do thuairim i leith Teiripe Urlabhra agus Teanga



10. Scríobh do thuairimí anseo, le do thoil, faoin méid a chuaigh an soláthar a dhéantar faoi
láthair do leanaí a bhfuil fadhbanna urlabhra agus teanga acu chun tairbhe do do leanbhsa
agus faoi conas d’fhéadfaí an soláthar a fheabhsú amach anseo.

Nuair atá an Ceistneoir do Thuismitheoirí comhlánaithe agat, seol ar ais é, le
do thoil, go dtí SCOIL DO LINBH, sa chlúdach litreach a soláthraíodh.

Bheimis buíoch díot dá seolfá an ceistneoir ar ais 
chomh luath agus is féidir.

Táimid buíoch as an gcabhair a thug tú dúinn leis an Iarshuirbhé ar Dhaltaí.

M
ea

st
ói

re
ac

ht
 a

r 
R

an
ga

nn
a 

Sp
ei

sia
lta

 d
o 

D
ha

lta
í 

a 
bh

fu
il 

sa
in

-N
ea

m
ho

ir
d 

U
rl

ab
hr

a 
ag

us
 T

ea
ng

a 
O

rt
hu

101



Meastóireacht ar Ranganna Teanga do dhaltaí a bhfuil Sain-Neamhord Urlabhra
agus Teanga orthu

Ceistneoir do Príomhoide na Scoile a bhfuil an dalta á (h)aistriú chuici

1. Eolas i dtaobh clárú an dalta tar éis dó/di aistriú ón Rang Speisialta Teanga:

(a) Má tá an dalta ag freastal ar Bhunscoil faoi láthair, líon isteach iad seo a leanas le do thoil:

(b) Má tá an dalta ag freastal ar Iarbhunscoil faoi láthair, líon isteach an tábla seo a leanas le
do thoil

2. An bhfuair tú tuairisc (tuairisc ar dhul chun cinn, tuairisc síceolaíochta nó eile) ó mhúinteoir
an Ranga Speisialta Teanga nuair a bhí an dalta seo á c(h)lárú i do scoilse?
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Iarshuirbhé - Ceistneoir an Phríomhoide

Cén rang a ndeachaigh an dalta isteach ann tar éis dó/di an Rang Teanga a fhágáil?

Naíonáin Naíonáin 1 2 3 4 5 6 Rang 

Shóis. Shins. Speisialta

Rang Eile: tabhair sonraí

Cén rang ina bhfuil an dalta faoi láthair?

Naíonáin Naíonáin 1 2 3 4 5 6 Rang 

Shóis. Shins. Speisialta

Rang Eile: tabhair sonraí

Cén rang ina bhfuil an dalta faoi láthair?

Rang: tabhair sonraí, le do thoil, i dtaobh an leibhéal ranga agus sonraigh tacaíocht

bhreise ar bith a sholáthraítear.

Fuair Ní bhfuair



3. Cé chomh cabhrach a bhí an tuairisc/na tuairiscí maidir le pleanáil d’oideachas an dalta sna
réimsí seo a leanas:

4. Cad é do mheas ar an leibhéal caidrimh a bhí agat le TUISMITHEOIRÍ AN LINBH, ar scála
1-4, muair a d’aistrigh an dalta chuig do scoilse? 
(1 = caidreamh ar bith ar éigean; 4 = ardleibhéal caidrimh).

5. Cad é do mheas ar an leibhéal caidrimh a bhí agat leis an LUCHT GAIRME seo, ar scála 1-
4, nuair a d’aistrigh an dalta chuig do scoilse?
(1 = caidreamh ar bith ar éigean; 4 = ardleibhéal caidrimh).
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Gan a bheith Cabhrach 

róchabhrach go maith An-chabhrach

Caint

Léamh agus scríobh an Bhéarla

Forás coirp

Matamaitic

Forás sóisialta

Imeascadh i do scoilse

1 2 3 4

Príomhoide na scoile ónar aistrigh an dalta

Múinteoir an Ranga Speisialta Teanga

Teiripí Urlabhra

Síceolaí

1 2 3 4

Leibhéal caidrimh

Cuir tic i mbosca amháin



6. Má tá múinteoireacht tacaíochta foghlama (múinteoireacht feabhais) á fáil ag an dalta seo,
léirigh leibhéal na tacaíochta:

7. Má tá múinteoireacht á fáil ag an dalta seo ó mhúinteoir atá i mbun acmhainní faoi réir
Ciorcláin 8/99 nó Ciorcláin 8/02, léirigh an méid den mhúinteoireacht sin atá i gceist.

8. Má tá múinteoireacht á fáil ag an dalta seo ó mhúinteoir atá i mbun acmhainní – cé acu
catagóir de riachtanais speisialta de réir rangú na Roinne Oideachais agus Eolaíochta a bhí i
gceist i bhfaomhadh na múinteoireachta sin?

9. Má tá fáil orthu, scríobh isteach an pheircintíl/na gráid is déanaí a ghnóthaigh an dalta seo
ar na trialacha seo a leanas: 
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An sórt trialach Ainm na trialach An dáta ar Scór (peircintíl) Rátáil nó 
cuireadh an triail a ghnóthaigh scór eile 

ar an dalta an dalta mura bhfuil
fáil ar 

pheircintíl 
(grinnigh an triail)

Caint

Léitheoireacht

Matamaitic

Eile (grinnigh le do thoil)

Am in aghaidh na seachtaine (uaireanta a’ chloig agus nóiméid)

I ngrúpa beag

Múinteoireacht aonair

Níl aon tacaíocht á fáil

2.5 uair a’ chloig 3 huair a’ chloig 4 huair a’ chloig Níos mó ná 4 huair

sa tseachtain sa tseachtain sa tseachtain a’ chloig sa tseachtain



10. An bhfuil teiripe urlabhra agus teanga á fáil ag an dalta seo (lasmuigh den scoil nó ar
scoil)?

11. Má tá teiripe urlabhra agus teanga á fáil ag an dalta, abair cé mhéad a fhaigheann sé in
aghaidh na míosa:

12. I gcomparáid lena c(h)omhdhaltaí, cad é do mheas ar dhul chun cinn an dalta seo sna
gnéithe seo a leanas dá (h)oideachas?

*nó teanga bhaile an dalta, áit nach é an Béarla teanga an bhaile
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Tá Níl Ní heol dom

Am in aghaidh na MÍOSA (uaireanta a’ chloig agus nóiméid)

Teiripe Urlabhra – 

lasmuigh den scoil

Teiripe Urlabhra – 

ar scoil

Níl tacaíocht á fáil 

ag an dalta

Níos laige go Beagán níos Thart ar an Níos fearr ná a 

mór ná a laige meán bhfurmhór

c(h)omhdhaltaí

Caint

Léamh an Bhéarla*

Scríobh an Bhéarla*

Forás coirp

Matamaitic

Forás sóisialta

Imeascadh i do scoilse



13. Scríobh do thuairimí thíos i dtaobh an tsoláthair oideachais a chuirtear ar fáil faoi láthair do
leanaí a bhfuil fadhbanna urlabhra agus teanga acu agus conas d’fhéadfaí an soláthar a
fheabhsú amach anseo.

Seol ar ais an Ceistneoir do Phríomhoidí agus an Ceistneoir do Thuismitheoirí (agus iad
comhlánaithe) i dteannta a chéile, le do thoil, sa chlúdach litreach réamhíoctha.

Bheimis faoi chomaoin agat ach na ceistneoirí a sheoladh ar ais roimh An Mháirt, 25
Meitheamh 2002.

Táimid buíoch as an gcabhair a thug tú dúinn leis an Iarshuirbhé ar Dhaltaí.
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Meastóireacht ar ranganna do leanaí a bhfuil Sain-Neamhoird Urlabhra agus
Teanga (SSLD) orthu

Cruinniú le Tuismitheorií

Uimhir ID na Scoile:______________________Dáta an Chruinnithe: _____________________

Líon na dTuismitheoirí a bhí i láthair _________
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Agallamh struchtúrtha/Cruinniú:
Téamaí le Plé

1. Éifeacht an ranga SSLD sa scoil i bhfreastal ar riachtanais daltaí – Conas a théann an

rang chun tairbhe do dhaltaí?

2. Polasaí cláraithe agus roghnú ranga don dalta: sástacht le roghnú an ranga

3. Cúrsaí Curaclaim: dul chun cinn, teacht ar an gcuraclam, imeascadh, taitneamh á

bhaint as an scoil

4. Páirtíocht na dtuismitheoirí agus an freastal a dhéantar ar ábhair imní na dtuismitheoirí:

Aistriú an dalta ar ais sa phríomhshruth

5. Buntáistí an tsoláthair a dhéantar faoi láthair do dhaltaí i ranganna SSLD

6. Laigí an tsoláthair a dhéantar faoi láthair do dhaltaí i ranganna SSLD

7. Forbairt an chórais do dhaltaí a bhfuil Sain-Neamhord Urlabhra agus Teanga orthu



AGUISÍN 2

CREATLACH DO
MHEASTÓIREACHT
SCOIL-BHUNAITHE
AR RANGANNA



Creatlach Meastóireachta – Sonrú sa Seomra Ranga
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1 Láthair agus Acmhainní 1.1 Láthair

1.2 Acmhainní múinteoireachta agus foghlama

2 Atmasféar Ranga 2.1 Idirghníomhú múinteora-dalta

2.2 Idirghníomhú dalta-dalta

2.3 Sástacht an dalta

3 Bainistíocht an tseomra ranga 3.1 Páirt na ndaltaí

3.2 Iompar dearfach

3.3 Eagrú agus luas tomhaiste

4 Timpeallacht fhoghlama 4.1 Páirt na ndaltaí

4.2 Taispeántais

4.3 Tacaíocht speisialta curaclaim

4.4 Timpeallacht atá fabhrach do chúrsaí teanga

5 Gnéithe den mhúinteoireacht 5.1 Pleanáil curaclaim

5.2 Réimse modhanna

5.3 Struchtúr na gceachtanna

5.4 An pháirt lárnach atá ag riachtanais na ndaltaí

5.5 Grúpáil

5.6 Áiseanna múinteoireachta

5.7 Ceistiú/éascaíocht á dhéanamh
5.8 Comhoibriú lucht gairme i bhfeidhmiú an

churaclaim

6 Foghlaim agus múscailt 6.1 Rannpháirtíocht ghníomhach

suime na ndaltaí san obair 6.2 Inspreagadh

6.3 Rath ar an obair

6.4 Forbairt chórasach

6.5 Difreálú

6.6 Punann oibre

6.7 Foghlaim le cabhair ICT
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7 Curaclam agus clár 7.1 Curaclam leathan

7.2 Céim fhorbartha an dalta

7.3 Forbairt teanga

7.4 Imeascadh

7.5 Obair urlabhra agus teanga

7.6 Obair teanga fite isteach sa churaclam

7.7 Comhoibriú gairmiúil i mbun an churaclaim

8 Achair den churaclam 8.1 Brath – Gaeilge

8.2 Scileanna agus coincheapa – Béarla

8.3 Scileanna agus coincheapa – Matamaitic

8.4 Scileanna agus coincheapa – SESE

8.5 Scileanna agus coincheapa – Ealaín amhairc

8.6 Scileanna agus coincheapa – Ceol

8.7 Scileanna agus coincheapa – Corpoideachas

8.8 Scileanna agus coincheapa – SPHE

9 Bainistíocht agus comhordú 9.1 Obair fhoirne

9.2 Eiseamláir den soláthar

9.3 Nascanna: Múinteoir agus SLT

9.4 Imeascadh

9.5 Struchtúr na bainistíochta

9.6 Cruinnithe pleanála agus athbhreithnithe



Creatlach Meastóireachta – Athbhreithniú ar na Doiciméid
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1 Pleanáil ghinearálta curaclaim 1.1 Plean scoile

1.2 Aidhmeanna agus cuspóirí

1.3 Pleananna fadtéarmacha

1.4 Pleananna gearrthéarmacha

1.5 Plean forbartha teanga

1.6 Comhordú pleanála

2 Pleanáil don mhonatóireacht 2.1 Comhoibriú don mheastóireacht

agus don mheastóireacht 2.2 Dearcadh comhleanúnach córasach i leith 

na meastóireachta

2.3 Pleananna oideachais don dalta aonair

2.4 Spriocanna sonracha

2.5 Tuairiscí ar dhul chun cinn

3 Doiciméid do chlárú daltaí 3.1 Tuairiscí a coimeádadh ar chlárú daltaí

3.2 Eagrú trodán na ndaltaí

3.3 Tuairiscí ar aistriú daltaí

4 Samplaí d’obair na ndaltaí 4.1 Bailiúcháin a coimeádadh

4.2 Samplaí a bhfuil leithne an churaclaim le 

léamh orthu

4.3 Obair shonrach ar fhorbairt teanga

4.4 Samplaí a léiríonn foghlaim scileanna agus 

forás

4.5 Nasc le haidhmeanna na meastóireachta

5 Pleanáil agus monatóireacht 5.1 Ullmhú Plean don Dalta Aonair

do dhalta áirithe 5.2 Aidhmeanna foghlama

5.3 Torthaí na meastóireachta

5.4 Raon uirlisí meastóireachta

5.5 Próifíl ginearálta an dalta
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