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1. Réamhrá 

Cuirtear an treoir seo ar fáil chun tacú le scoileanna soláthar oideachais oiriúnaithe a 

dhéanamh do scoláirí nach bhfuil in ann filleadh ar scoil toisc go ndeimhnítear ó thaobh 

sláinte de go bhfuil siad i mbaol an-ard ó COVID-19 a tholgadh. Ba chóir an treoir seo a 

léamh i gcomhar le Ag Filleadh ar Scoil: Treoir ar fhoghlaim agus ar chláir  scoile do 

cheannairí agus do mhúinteoirí iar-bhunscoile  a d'fhoilsigh an Roinn in Iúil 2020.  

 

Is é an cuspóir atá leis an soláthar oideachais oiriúnaithe seo a dheimhniú go bhfuil 

scoláirí a dheimhnítear ó thaobh sláinte de go bhfuil siad i mbaol mór ag COVID-19 in ann 

ceangal fiúntach a choinneáil lena ngrúpa ranga agus lena scoil ionas gur féidir leo 

leanúint ar aghaidh lena gcuid foghlama ón mbaile. Ba chóir scoláirí atá sa chatagóir seo 

a bhíonn ag plé le foghlaim ón mbaile a mharcáil i láthair ar thaifid tinrimh.  

 

Is tábhachtach a thabhairt faoi deara gurb ionann scoláire a bhfuil riocht bunúsach air ó 

thaobh sláinte de agus scoláire ardriosca a fhágann go bhfuil sé / sí i mbaol mór ó COVID-

19 a tholgadh. Ní mór do ghairmí sláinte litir a chur ar fáil don scoil ag rá go bhfuil an 

scoláire sa chatagóir sin.  Ní bhaineann na socruithe sa treoir seo ach leis na scoláirí sin 

amháin. Ní mór do gach scoláire eile filleadh ar scoil. 

 

Ní bhaineann na forálacha oideachais oiriúnaithe atá leagtha amach sa doiciméad seo 

chun tacú le scoláirí atá i mbaol an-ard ag COVID-19 le scoláirí  atá i mbaol an scoil a 

fhágáil luath, le scoláirí atá buartha faoi COVID agus filleadh ar scoil nó le scoláirí  a d'iarr 

dochtúir leighis nó Feidhmeannas na Seirbhíse Sláinte (FSS) orthu iad féin a aonrú. Tá 

breis faisnéise maidir leis na daltaí sin ar fáil i gcuid 4. 

 

Cé go mbaineann an treoir seo le gach iar-bhunscoil agus ionad oideachais ó thús an 

chéad téarma den scoilbhliain nua, tá sé beartaithe go ndéanfar athbhreithniú uirthi faoi 

lár mhí Dheireadh Fómhair agus go ndéanfar í a nuashonrú chun aon athruithe 

riachtanacha a léiriú.  

 

file://///sdubctxprof01/XA7FolderReDirect/Maria_mcgrath/Downloads/83325_34457888-75a1-455c-984b-0499df29bea8.pdf
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2. Ag tacú leis an gcianfhoghlaim do scoláirí 
atá i mbaol an-ard ag COVID-19 

Beidh sé tábhachtach do scoileanna bearta a chur i bhfeidhm ionas go bhfanfaidh scoláirí 

atá i mbaol an-ard ó COVID-19 chomh ceangailte agus is féidir lena bpobal scoile féin 

agus lena gcomhpháirtithe ranga, go mbeidh a gcuid foghlama, a oiread agus is féidir, ar 

aon dul leis an gcuraclam agus ar bhealach atá ag teacht le foghlaim a bpiaraí ina 

ranganna ábhair éagsúla. Beidh tacaíocht iomchuí dá gcuid foghlama mar phríoracht do 

scoláirí a bhfuil riachtanais bhreise acu. Tá an fhreagracht iomlán as a bheith cinnte de 

go bhfaigheann scoláirí atá i mbaol an-ard ag COVID-19 tacaíocht ar an scoil a bhfuil siad 

cláraithe inti. Tugtar léargas thíos ar roinnt roghanna chun tacaíocht a éascú do scoláirí 

atá i mbaol an-ard ó COVID-19 a tholgadh. 

2.1 Roghanna chun soláthar oideachais oiriúnaithe a éascú do scoláirí atá i 

mbaol an-ard ó COVID-19.  

Is féidir le scoileanna aon cheann nó meascán de na roghanna seo a leanas a úsáid chun 

soláthar oideachais oiriúnaithe a éascú do scoláirí atá i mbaol an-ard ag COVID-19. 

 

 Múinteoir ainmnithe atá i mbaol mór ó COVID-19 a fháil: I gcásanna áirithe, is 

féidir go mbeidh múinteoirí a thagann faoin gcatagóir riosca an-ard in ann tacú le 

scoláirí an-ardriosca. D'fhéadfaí múinteoirí den sórt sin a fhostú i scoil an scoláire 

féin nó a bheith fostaithe i scoil eile. Éascófar do mhúinteoirí a thagann faoin 

gcatagóir an-ardriosca a bheith ag obair ón mbaile agus beidh saineolas ábhair 

acu i gceann amháin nó níos mó d’ábhair an scoláire. Ba chóir do scoileanna a 

chinntiú go gcuirtear gléas digiteach agus oiliúnt chuí ar fáil do mhúinteoirí ar an 

bhfoireann nuair a eascaítear dóibh obair as baile  

Cuirfidh Ionaid Oideachais Áitiúla le chéile liosta de scoileanna i réigiún a bhfuil 

múinteoirí acu sa chatagóir seo agus réimsí ábhair na múinteoirí sin. Is féidir le 

scoileanna a bhfuil scoláirí atá i mbaol an-ard do COVID-19 comhairle a thabhairt 

dá nIonad Oideachais áitiúil maidir le líon na scoláirí atá i gceist agus an clúdach 

ábhair atá ag teastáil. Déanfaidh Ionaid Oideachais an múinteoir / na múinteoirí 

atá ag obair ón mbaile nasc le scoil na scoláirí chun tacú le foghlaim na scoláirí ón 

mbaile in ábhair ábhartha. 

A mhalairt de sin, is féidir le scoileanna a ngrúpaí áitiúla féin a eagrú chun scoláirí 

agus múinteoirí sna catagóirí seo a chur le chéile, lasmuigh de struchtúr an Ionaid 

Oideachais.  Nuair a dheimhnítear go bhfuil múinteoir sa chatagóir seo ag tacú le 
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scoláire laistigh de ghrúpa áitiúil, ní chuirfidh an tIonad Oideachais an scoil 

agus/nó an múinteoir sin leis an liosta dá dtagraítear thuas.  

 Múinteoir ainmnithe ó acmhainní reatha tacaíochta na scoile: Tá rogha iomlán 

ag scoileanna freisin a gcuid acmhainní tacaíochta a bhainistiú agus a 

athdháileadh chun freastal ar riachtanais foghlama na scoláirí atá i mbaol mór 

COVID-19 a tholgadh. D'fhéafaí, mar shampla, múinteoirí oideachais speisialta 

(MOSanna) a ainmniú chun soláthar oideachais oiriúnaithe a chomhordú agus / 

nó a sholáthar do scoláirí sa chatagóir seo, go háirithe na scoláirí sin a bhfuil 

riachtanais speisialta oideachais acu (RSO). 

 

 Tacaíocht ó mhúinteoirí ábhair: D’fhéadfadh roinnt múinteoirí ábhair an 

cinneadh a ghlacadh astu féin go mbeadh siad in ann aghaidh a thabhairt ar na 

praiticiúlachtaí a bhaineann le soláthar oideachais oiriúnaithe iad féin, mar gurbh 

fhéidir leo tacaíocht a sholáthar don scoláire i bhfoirm acmhainní agus/nó roinnt 

soláthar digiteach ar líne. Ba chóir na cinntí seo a dhéanamh i gcomhar le 

ceannaireacht na scoile. Mar chuid de na roghanna a d'fhéadfaí a úsáid ina leith 

seo tá úsáid gléasanna digiteacha a dtacaíonn an scoil leo chun príomhphointí 

teagaisc na gceachtanna ábhair agus / nó na n-ábhar agus na n-ábhar foghlama 

a roinnt leis an scoláire.   

 
Chun tacú le rannpháirtíocht an scoláire san ábhar agus an nasc le foghlaim a 

p(h)iaraí a choinneáil, d’fhéadfadh múinteoirí ábhair deiseanna rialta a chur  ar fáil 

(gach seachtain go hidéalach) don scoláire idirghníomhú lena c(h)uid 

comhpháirtithe sna ranganna ábhair ábhartha trí ghníomhaíochtaí foghlama 

comhoibríocha ar nós obair thionscadail is féidir a dhéanamh ar líne. Ní mór don 

scoil a dheimhniú maidir leis sin go bhfuil an gléas / na gléasanna riachtanacha ag 

an scoláire. 

 

 

2.2 Róil agus freagrachtaí scoileanna, múinteoirí, ionaid oideachais agus 

tuismitheoirí / caomhnóirí chun oideachas oiriúnaithe a sholáthar 

 Ceannairí scoile: Agus an t-ullmhúchán á dhéanamh acu d’oideachas leanúnach 

scoláirí atá i mbaol an-ard COVID-19 a tholgadh, ní mór do bhainistíocht na scoile 

a bheith ar an eolas faoi cé hiad na scoláirí sin. Tá sé de fhreagracht ar 

thuismitheoirí / chaomhnóirí comhairle agus deimhniú ó thaobh sláinte de a lorg 

chun a thaispeáint an bhfuil a bpáiste i mbaol an-ard ag COVID-19 agus an scoil 

a chur ar an eolas faoi seo. I ndiaidh dóibh seo a fháil, eagróidh an scoil an 

tacaíocht is oiriúnaí do na scoláirí seo.  
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Ba chóir do bhainistíocht na scoile socrú a dhéanamh go mbeadh teacht ag na 

scoláirí seo ar theicneolaíocht dhigiteach ábhartha agus ar acmhainní eile de réir 

mar is cuí. D’fhéadfadh gurbh é a bheadh i gceist leis seo gléasanna scoile a chur 

ar fáil don scoláire agus é / í ag foghlaim ón mbaile; is féidir iad seo a cheannach 

trí mhaoiniú ó dheontas TFC na Roinne a eisíodh in Aibreán 2020, de réir chiorclán 

0031/2020.1 Cumarsáid agus comhoibriú leanúnach dé-bhealach sa bhaile, lena 

n-áirítear ionchais shoiléire faoin leibhéal tacaíochta a bhfuiltear ag súil leis ó 

thuismitheoirí / chaomhnóirí agus na tacaíochtaí a d'fhéadfadh an scoil a chur ar 

bun chun tacú le tuismitheoirí sa ról seo agus chun foghlaim leanúnach a éascú 

do na scoláirí seo.  Ba cheart tús áite a thabhairt don ardán ar líne atá in úsáid ag 

scoil chun cumarsáid a éascú, agus aon fhorbairt riachtanach ar scileanna 

digiteacha na scoláirí nó na múinteoirí, chun foghlaim leanúnach a éascú do na 

scoláirí sin.  

 

 Múinteoirí Ábhair  

o Is ar mhúinteoirí ábhair a chinneann gur féidir leo na praiticiúlachtaí a 

bhaineann le soláthar oideachais oiriúnaithe a láimhseáil a bheidh 

freagrach as comhordú a dhéanamh ar an tacaíocht do riachtanais 

foghlama na scoláirí atá i mbaol an-mhór COVID-19 a tholgadh, ina rang 

féin ar bhealach iomchuí. D'fhéadfadh an múinteoir ábhair príomhphointí 

teagaisc ceachtanna agus gníomhaíochtaí a chomhroinnt leis an scoláire 

trí ardán digiteach ar líne na scoile a úsáid. D'fhéadfadh an múinteoir 

ábhair acmhainní a sholáthar nó a mholadh freisin lena n-áirítear leabhair 

agus / nó pacáistí d’ábhair choincréiteacha le húsáid ag an scoláire atá 

ábhartha do na ceachtanna atá beartaithe.   

o I gcúinsí nuair a chinneann múinteoir ábhair sa scoil nach féidir leis / léi 

aghaidh a thabhairt go cuí ar an soláthar oideachais oiriúnaithe iad féin, 

d'fhéadfadh sé / sí an tacaíocht comhordú a dhéanamh ar an tacaíocht don 

scoláire trí theagmháil a dhéanamh le múinteoir ainmnithe a bhfuil 

saineolas aige ar an ábhar atá ag tacú leis an scoláire go cianda .  

o I gcúinsí nuair a chinneann múinteoir ábhair sa scoil nach féidir leis / léi 

aghaidh a thabhairt go cuí ar an soláthar oideachais oiriúnaithe iad féin 

agus nach bhfuil aon mhúinteoir ainmnithe le saineolas ábhartha ábhair ar 

fáil ó scoil an scoláire nó ó scoil eile sa cheantar áitiúil, tabharfaidh an 

tIonad Oideachais Áitiúil comhairle don scoil faoi na múinteoirí atá ar fáil 

sa réigiún a bhfuil an saineolas riachtanach acu.  

 

                                                   
1  Is leis an scoil gach gléas digiteach a thugtar do dhaltaí le haghaidh soláthar oideachais 
oiriúnaithe. 
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 Múinteoirí ainmnithe: Is ionann na múinteoirí ainmnithe na múinteoirí sin atá ag 

obair sa scoil nó taobh amuigh di chun tacú le foghlaim na scoláirí i dtimpeallacht 

chianda ar líne agus chun é a chomhordú. Ba cheart go gcinnteodh an múinteoir 

/ na múinteoirí ainmnithe go ndéantar teagmháil rialta leis an múinteoir / na 

múinteoirí ábhair agus ba cheart dóibh iarracht a dhéanamh tacú le heispéiris 

foghlama an scoláire san ábhar ar bhealach atá ag teacht le foghlaim phiaraí an 

scoláire ina rang a oiread agus is féidir.  

 

Ba chóir don mhúinteoir ainmnithe idirchaidreamh a dhéanamh leis an múinteoir 

ábhair ar dhul chun cinn an scoláire. Beidh rannpháirtíocht rialta ag teastáil idir an 

múinteoir / na múinteoirí ainmnithe agus an scoláire ionas go gcoinneofar dul chun 

cinn san fhoghlaim.  

 

 Ionaid Oideachais: Cuideoidh Ionaid Oideachais le scoileanna múinteoirí atá ag 

obair ón mbaile in áiteanna ar leith a aithint mar aon leis na hábhair faoina bhfuil 

saineolas ag na múinteoirí agus déanfar na múinteoirí sin a chur i dteagmháil le 

scoláirí atá i mbaol mór ó COVID-19. Déanfaidh na hIonaid Oideachais tacaíocht 

ón tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) agus an tSraith 

Shóisearach do Mhúinteoirí (JCT) a éascú, de réir mar is cuí, do na múinteoirí sin 

a sholáthraíonn teagasc cianda.   

 
Déanfaidh scoil bhunaidh an mhúinteora comhordú agus maoirseacht ar shocrú 

grúpaí scoileanna ina bhfuil múinteoir ag obair ón mbaile ag tacú le scoláirí ó roinnt 

scoileanna. I gcás scoileanna an BOO, is é an BOO a dhéanfaidh na socruithe a 

bhainistiú. I gcásanna den chineál sin, ní dhéantar difear do chaidreamh an 

mhúinteora lena scoil ó thaobh conartha de agus mar sin is iad polasaithe na scoile 

sin a threoraíonn an múinteoir.   

 

 SFGM: Beidh an SFGM ar fáil chun treoir a thabhairt do scoileanna agus 

múinteoirí chun tacú le scoláirí sa bhaile. Is féidir le scoileanna iarratas a 

dhéanamh freisin ar thacaíocht shaincheaptha ó chomhairleoir SFGM atá in inmhe 

cuidiú le ceisteanna ar leith maidir le cleachtais teagaisc, foghlama agus 

measúnaithe i gcomhthéacs foghlama cumaisc. Is féidir le scoileanna iarratas a 

dhéanamh ar an tacaíocht seo ag      pdst.ie/schoolsupport   . Tá tacaíochtaí ina 

bhfuil treoir chomh maith le feidhmeanna praiticiúla agus cás-staidéir ar fáil ag 

pdst.ie/blendedlearning 

 

 Tuismitheoirí/Caomhnóirí: Chun tacú le nascacht idir an scoil agus le 

comhpháirtithe an scoláire, agus d'fhonn a chinntiú nach bhfuil a bpáiste faoi 

mhíbhuntáiste míchuí trí bheith i mbaol an-ard COVID-19 a tholgadh, iarrtar ar 

thuismitheoirí / chaomhnóirí deimhniú leighis a fháil chomh luath agus is féidir ina 

https://pdst.ie/schoolsupport
http://www.pdst.ie/blendedlearning
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gcuirtear in iúl go sonrach go meastar go bhfuil a bpáiste i mbaol an-ard  COVID-

19 a tholgadh agus go gcaithfidh sé fanacht sa bhaile agus nach féidir filleadh ar 

scoil. Ba cheart an t-eolas seo a chur ar fáil don scoil.  
 
Ba chóir do thuismitheoirí / chaomhnóirí agus scoileanna oibriú le chéile chun 

ionchais réasúnta agus indéanta a bhunú a bhaineann leis an leibhéal tacaíochta 

atá riachtanach ó thuismitheoirí / chaomhnóirí agus na tacaíochtaí is féidir leis an 

scoil a chur ar bun chun foghlaim leanúnach a éascú do na scoláirí seo. Beidh sé 

riachtanach cruinnithe athbhreithnithe / seiceálacha rialta le tuismitheoirí / 

caomhnóirí agus scoláirí a bheith ann chun a fháil amach an dóigh a bhfuil na 

scoláirí ag dul i dtaithí ar an soláthar oideachais oiriúnaithe. Is é an ceann bliana 

a chuirfidh riaradh agus minicíocht na gcruinnithe/seiceálacha isteach seo go 

soiléir in iúl do thuismitheoirí/caomhnóirí.  

2.3 Prionsabail an tsoláthair oideachais oiriúnaithe 

Ba cheart do cheannairí scoile agus múinteoirí ainmnithe nó múinteoirí ábhair a bhfuil 

baint acu le soláthar oideachais oiriúnaithe a dheimhniú go bhfuil na prionsabail seo a 

leanas chun tosaigh: 

 Atmaisféar an chaidrimh a choinneáil:   Is gné riachtanach d’eispéiris foghlama 

na scoláirí agus dá bhforbairt shóisialta agus mhothúchánach é teagmháil a éascú 

le agus idir scoláirí.  Is féidir le múinteoirí teagmháil a éascú trí idirghníomhaíocht 

ar líne, aiseolas a sholáthar ar obair a rinneadh, obair thionscadail a eagrú is féidir 

le scoláirí a chríochnú mar chuid de ghrúpa agus eispéiris foghlama a sholáthar 

bunaithe ar obair i mbeirteanna agus i ngrúpaí. Beidh sé seo ag tacú le 

hidirghníomhaíocht agus teagmháil na scoláirí lena gcairde sa seomra ranga agus 

coinneoidh sé an nasc idir iad féin agus pobal na scoile. Beidh sé riachtanach 

freisin chun na scoláirí a chumasú socrú isteach ina rang nuair is cuí déanamh 

amhlaidh. 

 

 Ag ullmhú le haghaidh soláthair oideachais oiriúnaithe: Ba cheart ullmhúchán 

do sholáthar oideachais oiriúnaithe i dtimpeallacht chianda a dhéanamh i 

gcomhpháirt idir múinteoirí ábhartha, tuismitheoirí / caomhnóirí agus scoláirí. Tá 

seicliosta de cheisteanna samplacha chun an próiseas seo a threorú leagtha 

amach in Aguisín 1. Ba chóir do mhúinteoirí a ngnáthstraitéisí maidir le pleanáil 

agus ullmhúchán a úsáid, lena n-áirítear doiciméid phleanála don 

ghearrthréimhse, chun foráil a dhéanamh chun freastal ar riachtanais na scoláirí 

seo trí rannpháirtíocht agus acmhainní iomchuí. Ba cheart deiseanna cuí a leagan 

amach le haghaidh idirghníomhaíochtaí idir na scoláirí agus a múinteoir(í) agus a 

gcomhpháirtithe. Ba cheart eispéireas iomlán an scoláire ar fud an réimse ábhar 

atá á staidéar aige / aici a chur san áireamh.  
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 Deiseanna fiúntacha foghlama a sholáthar: Ba cheart deiseanna fiúntacha 

foghlama a sholáthar chun foghlaim an scoláire a chur chun cinn agus a fhorbairt 

trí thascanna foghlama atá neamhspleách, deiseanna foghlama atá comhoibríoch, 

agus obair thionscadail agus eispéiris foghlama tarraingteacha eile. Ba cheart go 

mbeadh meascán cothrom ann de thascanna neamhspleácha foghlama agus 

tascanna treoracha. Ba cheart go mbeadh na múinteoirí in ann monatóireacht a 

dhéanamh ar an bhfoghlaim agus aischothú a thabhairt chun tacú leis  na chéad 

chéimeanna atá le glacadh i bhfoghlaim  an scoláire tríd na tascanna a thugtar 

amach le déanamh. 

 Measúnú rialta a dhéanamh ar an bhfoghlaim: Ba cheart go mbeadh deiseanna 

rialta ag scoláirí an dul chun cinn atá déanta acu ina gcuid foghlama a léiriú agus 

ba cheart dóibh aiseolas tacúil agus cuiditheach a fháil go tráthúil óna múinteoirí. 

Ba cheart tuairimí na scoláirí a lorg freisin ionas go bhféadfaí an dóigh a bhfuil an 

soláthar oiriúnaithe ag obair dóibh a mheas. Is riachtanach é an cineál seo 

aiseolais dhá bhealach chun spreagadh agus dul chun cinn san fhoghlaim a 

choinneáil agus chun tacú le folláine scoláirí.  

 Foráil chuí a dhéanamh do scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 

acu:   Nuair a bhíonn riachtanais bhreise foghlama aitheanta ag scoláire  agus é/í 

ag  fáil tacaíochta de réir an Chontanam Tacaíochta, ba cheart do mhúinteoirí 

ábhair comhoibriú leis an múinteoir oideachais speisialta ainmnithe (MOS) agus 

leis an bhfoireann tacaíochta scoláirí (FTS) chun amharc in athuair ar riachtanais 

foghlama tosaíochta an scoláire.   

Ina dhiaidh sin, ba cheart don MOS pleanáil chun aon tacaíocht bhreise a 

sholáthar atá de réir na tacaíochta a bheadh ar fáil don scoláire de ghnáth lena n-

áirítear, mar shampla, tacaíocht do riachtanais iompraíochta, mhothúchánach 

agus shóisialta, agus tacaíocht don litearthacht, uimhearthacht, nó Béarla mar 

theanga bhreise (EAL). D’fhéadfadh folláine agus rialáil mhothúchánach a bheith 

mar thosaíochtaí do scoláirí le RSO.  

Beidh idirchaidreamh leanúnach idir na múinteoirí ábhair agus an MOS 

riachtanach maidir le hábhar curaclaim agus obair ranga, lena n-áirítear 

spriocanna agus straitéisí a nuashonrú. 

 Tacú le scileanna scoláirí agus foghlaim chianda: Caithfear tacú le cumas na 

scoláirí dul i mbun foghlama go cianda trí fhorbairt a dhéanamh ar a n-inniúlachtaí 

digiteacha, a gcuid scileanna féin-eagraíochta agus a gcumas dul i ngleic leis an 

bhfoghlaim lasmuigh de chomhthéacs an tseomra ranga.  

 Comhionannas rochtana:  D’fhéadfadh go mbeadh dúshláin bhreise roimh 

scoláirí áirithe agus iad ag iarraidh a bheith ag foghlaim go cianda. D’fhéadfadh 

na dúshláin sin a bheith ann, mar shampla, mar gheall ar easpa spáis staidéir 
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iomchuí, cumas tuismitheoirí /caomhnóirí tacú le foghlaim an pháiste, 

míbhuntáiste socheacnamaíoch, nó socruithe cóiríochta an pháiste lena n-áirítear 

easpa dídine nó cónaí i suíomh soláthair dhíreach.    

D’fhéadfadh sé go mbeadh sé dúshlánach ag roinnt teaghlach gléasanna 

digiteacha oiriúnacha a chur ar fáil, lena n-áirítear iad siúd atá faoi mhíbhuntáiste 

socheacnamaíoch. Nuair a tharlaíonn cásanna mar seo, ba cheart rochtain a 

thabhairt do scoláirí ar cheann de ghléasanna comhthiomsaithe na scoile, má tá 

siad ar fáil, chun tacú lena bhfoghlaim chianda. D’fhéadfadh nach mbeadh 

nascacht leordhóthanach ag roinnt scoláirí chun tacú le foghlaim ar líne. Nuair a 

tharlaíonn cásanna mar seo, caithfear smaoineamh ar straitéisí eile cosúil leis an 

tseirbhís poist, glaonna teileafóin nó r-phost a úsáid mar bhealach chun cumarsáid 

a dhéanamh le scoláire.  

 Cumarsáid idir na múinteoirí iomchuí agus an baile: Beidh gá le cumarsáid 

luath agus leanúnach dhá bhealach idir scoil an scoláire, múinteoirí / múinteoirí 

ainmnithe, múinteoirí ábhair nuair is cuí, teagascóir foirme agus / nó ceann bliana 

agus an baile ionas go dtacófar le rannpháirtíocht an scoláire leis an bhfoghlaim 

agus lena nasc leanúnach lena rang agus pobal na scoile.  Nuair a bhíonn 

comhordaitheoir Idirchaidrimh Pobail Baile-Scoile (HSCL) ag scoileanna, 

déanfaidh an HSCL iarracht tacú le tuismitheoirí tacú le foghlaim a bpáiste. 

Sa chás ina mbíonn scoláirí ann atá níos sine ná ocht mbliana déag d'aois, déanfar 

teagmháil dhíreach leis an scoláire.  
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3. Ceisteanna breise curaclaim agus ábhar-
shonracha do scoláirí ardriosca nach féidir 
leo freastal ar scoil  

3.1 Cur chuige maidir le teagasc agus foghlaim  

Aithnítear go mbeidh taithí an teagaisc agus na foghlama difriúil gan dabht do scoláirí 

nach bhfuil in ann freastal go fisiciúil ar scoil. Ionas go dtacófar le rannpháirtíocht na 

scoláirí seo, b’fhéidir go mbeidh ar an múinteoir ainmnithe/ ábhair croí an ábhair a athrú 

agus a scafallú go cuí chun an fhoghlaim a bharrfheabhsú do na scoláirí ardriosca sin.  

Is tábhachtach, áfach, nach gcuireann an iomarca ábhair ná acmhainní ar líne na scoláirí 

as a riocht. Is féidir le múinteoirí ainmnithe/ábhair cuir chuige éagsúla a úsáid chun tacú 

le foghlaim na scoláirí i dtimpeallacht ar líne lena n-áirítear ceistiú canúna, gníomhaíocht 

ghrúpa le ceathrar scoláire ar a mhéad, cur chuige an tseomra ranga iompaithe, agus cur 

i láthair ó bhéal ar obair na scoláirí. Tá ranganna teagaisc agus comhairle forbartha ag an 

SFGM maidir le réimse uirlisí agus ardáin theicneolaíochta is féidir a úsáid le haghaidh 

rannpháirtíochta gníomhaí agus is féidir teacht orthu    anseo .   Is féidir le scoileanna 

iarratas a dhéanamh freisin ar thacaíocht shaincheaptha ó chomhairleoir SFGM ar féidir 

leis cuidiú le ceisteanna ar leith maidir le cleachtais teagaisc, foghlama agus measúnaithe 

i gcomhthéacs cianfhoghlama. Is féidir le scoileanna iarratas a dhéanamh ar an tacaíocht 

seo ag pdst.ie/schoolsupport.  

 

3.2 Scoláirí sa chéad bhliain  

Ba chóir do scoileanna a dheimhniú go bhfaigheann scoláirí nua don iar-bhunscoil nach 

féidir leo freastal go pearsanta taithí ar chlár ionduchtaithe agus folláine ina dtugtar 

tosaíocht do na príomhscileanna seo a leanas sa tSraith Shóisearach: Mé Féin a 

Bhainistiú, Eolas agus Smaointeoireacht a Bhainistiú, agus Fanacht Folláin.  Tá 

cumarsáid mheasúil, folláine ar líne agus úsáid teicneolaíochtaí digiteacha ina ngnéithe 

tábhachtacha chun an fhoghlaim a bhainistiú agus chun rochtain a fháil ar ábhar agus é 

a chomhroinnt. Ba cheart na gnéithe éigeantacha den chlár Folláine agus Caidrimh agus 

Gnéasachta (OCG) a theagasc i gcomhairle le tuismitheoirí / caomhnóirí de réir mar a 

leanann siad de bheith gníomhach i dtacú le foghlaim agus folláine an duine óig.  

 

3.3 Folláine 

Beidh na hacmhainní um Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (SPHE) atá 

forbartha ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnaithe (NCCA) chun tacú le 

https://www.pdst.ie/DistanceLearning/onlinetoolstutorials
https://pdst.ie/schoolsupport
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scoláirí a aistriú ar ais ar scoil úsáideach freisin do scoláirí nach bhfuil in ann freastal go 

fisiciúil. Beidh na hacmhainní sin ina gcuidiú le scoláirí agus iad ag smaoineamh ar 

thionchar COVID-19 ar a bhfolláine, chun athnasc a dhéanamh leis an scoil agus lena 

gcomhpháirtithe agus chun cuid de na scileanna, na tuairimí agus na meonta atá 

riachtanach a chothú chun go n-éireoidh le cúrsa foghlama in athuair. Tá na hacmhainní 

sin ar fáil ag  https://ncca.ie/ga/an-teolas-is-d%C3%A9ana%C3%AD-agus-

imeachta%C3%AD/ceachtanna-faoi-fhilleadh-ar-scoil-chun-tac%C3%BA-le-

foll%C3%A1ine-na-scol%C3%A1ir%C3%AD.  

Ba chóir go leanfadh scoláirí ag fáil ceachtanna i ngnéithe eile den fholláine, go háirithe 

Corpoideachas (PE). D’fhéadfadh múinteoirí ainmnithe taispeántais taifeadta de 

scileanna a chur ar fáil ionas gurbh féidir le scoláirí amharc orthu, iad a stopadh agus 

amharc orthu in athuair. D’fhéadfaí tascanna cianda lena mbaineann físeáin ghearra 

míniúcháin le gníomhaíochtaí cosúil le druileanna spóirt, scileanna agus cleachtaí a 

chleachtadh sa bhaile ina n-aonair agus / nó le ball den teaghlach.  

 

3.4 Teangacha  

Is fíorthábhachtach pleanáil a dhéanamh d’fhorbairt incriminteach inniúlacht na ndaltaí 

maidir leis na cúig scil teanga (éisteacht, léamh, léiriú labhartha, idirghníomhaíocht 

labhartha agus scríbhneoireacht) (agus tagairt chuí do gach toradh foghlama) ar bhealach 

comhtháite iad siúd atá ag foghlaim i gcomhthéacs cianda.  Ba chóir don mhúinteoir 

ainmnithe/ábhair scoláirí atá ag foghlaim ón mbaile a éascú i dtascanna ina bhféachtar le 

foghlaim teanga nua a chur i bhfeidhm ar bhealaí praiticiúla. Agus tú ag gabháil do 

thascanna comhoibríocha go cianda agus / nó ar líne, ba cheart aird ar leith a thabhairt 

ar ghrúpaí scoláirí chun a chur ar chumas scoláirí  atá ag foghlaim go cianda dul ina bhun 

ar bhealach fiúntach agus táirgiúil. Mura bhfuil an scoláire in ann tabhairt faoi eispéireas 

sioncrónach foghlama leis an rang, ba cheart é / í  a éascú trí thascanna atá difreáilte go 

cuí a thabhairt ina bhféachtar le foghlaim teanga nua a chur i bhfeidhm ar bhealaí 

praiticiúla. 

Tá luach ar leith ag baint le punann teanga a bheith in úsáid ag scoláirí atá ag foghlaim 
ón mbaile. Is féidir le scoláirí foghlaim i dtaca leis na cúig scil agus a leibhéil 
féinfheasachta a léiriú mar fhoghlaimeoirí teanga atá ag pointe áirithe ar a dturas 
foghlama teanga. Go hidéalach, i ngach punann ba cheart go mbeadh punann rathúlachta 
trínar féidir le scoláirí cáilíocht a gcuid oibre a mheas, agus láidreachtaí agus réimsí 
feabhais a aithint. 
 
 
 
 

3.5 Eolaíocht agus Teicneolaíochtaí 

https://ncca.ie/ga/an-teolas-is-d%C3%A9ana%C3%AD-agus-imeachta%C3%AD/ceachtanna-faoi-fhilleadh-ar-scoil-chun-tac%C3%BA-le-foll%C3%A1ine-na-scol%C3%A1ir%C3%AD
https://ncca.ie/ga/an-teolas-is-d%C3%A9ana%C3%AD-agus-imeachta%C3%AD/ceachtanna-faoi-fhilleadh-ar-scoil-chun-tac%C3%BA-le-foll%C3%A1ine-na-scol%C3%A1ir%C3%AD
https://ncca.ie/ga/an-teolas-is-d%C3%A9ana%C3%AD-agus-imeachta%C3%AD/ceachtanna-faoi-fhilleadh-ar-scoil-chun-tac%C3%BA-le-foll%C3%A1ine-na-scol%C3%A1ir%C3%AD
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Sna hábhair eolaíochta agus teicneolaíochta bíonn trealamh speisialaithe ag teastáil 

ionas gur féidir scoláirí a chumasú chun dul i ngleic go hiomlán le gnéithe praiticiúla na 

sonraíochta/ an tsiollabais. Le gur féidir le scoláirí dul i ngleic leis na gníomhaíochtaí 

praiticiúla, beidh seachadadh agus léiriú fíor-ama ar ghnéithe praiticiúla an chúrsa 

tábhachtach. D’fhéadfaí é seo a eagrú trí, mar shampla, grúpálacha ranga níos lú do 

cheachtanna fíor-ama ar líne inar féidir le scoláirí páirt a ghlacadh in idirphlé agus i bplé 

lena múinteoir ainmnithe/ábhair de réir mar a léiríonn an múinteoir an chuid phraiticiúil nó 

an turgnamh. Mar mhalairt air sin, d’fhéadfaí fístaifeadtaí ar líne de ghníomhaíochtaí 

praiticiúla a úsáid chun tacú le foghlaim na scoláirí. Maidir le taispeántais phraiticiúla de, 

d’fhéadfaí teicneolaíocht dhigiteach mar an t-amharcléitheoir a úsáid chun tacaíocht 

bhreise a sholáthar do scoláirí mar is féidir le go leor acu taispeántais a thaifeadadh.  

 

3.6 Matamaitic 

Tá modheolaíochtaí ina dtacaítear le rannpháirtíocht chriticiúil na scoláirí le hábhar 

ceachtanna matamaitice agus a éascaíonn réiteach fadhbanna comhoibritheach le 

moladh a oiread agus is féidir. Ba chóir go gcuirfeadh ardáin ar líne scoile  ar chumas 

scoláirí a bheith ag obair go neamhspleách agus a bheith ag comhoibriú lena 

gcomhpháirtithe. Féadtar é seo a dhéanamh trí ionchuir ghearra ón múinteoir agus ina 

dhiaidh sin am machnaimh a chaitheamh nó athmhachnamh comhoibritheach agus 

réiteach fadhbanna a dhéanamh trí sheomraí faoi leith a úsáid. D'fhéadfaí cur chuige 

malairt foghlama a ghlacadh freisin. Is éard a bheadh i gceist leis seo ná taifeadtaí gearra 

iomchuí a chur ar fáil do scoláirí ina mbeidh físeáin ghearra míniúcháin agus d'fhéadfadh 

sé/sí amharc orthu.  

 

3.7 Ealaín, Eacnamaíocht Bhaile agus Ceol 

Don Ealaín agus Eacnamaíocht Bhaile tá gnéithe áirithe de na sonraíochtaí ann ar féidir 

tús áite a thabhairt dóibh do scoláirí nach féidir leo freastal ar an scoil. Mar shampla, tá 

réimsí cleachtais ann san Ealaín is féidir a dhéanamh sa bhaile le peann luaidhe agus 

páipéar, agus le péinteanna áirithe, pastail, gualach, ábhar thógála páipéarbhunaithe 

agus meáin dhigiteacha. Cuireann an chuid is mó scoileanna pacáistí ealaíne ar fáil do 

scoláirí. Iontu seo tá buntrealamh le haghaidh líníochta, péinteála agus marc-chruthú. Is 

féidir iad seo a fhairsingiú agus gliúnna neamhthocsaineacha agus trealamh gearrtha 

sábháilte le haghaidh tógáil 3T agus teicnící áirithe priontaíochta chun an raon tascanna 

foghlama is féidir a dhéanamh a fhairsingiú.  

 

Ar an gcaoi chéanna, don Eacnamaíocht Bhaile is féidir leis an múinteoir ainmnithe/ 

ábhair gnéithe den chúrsa a éascú sa bhaile, leithéid scoláirí a threorú chun tabhairt faoi 

obair thaighde agus obair mheastóireachta maidir leis na tascanna oibre cúrsa maidir le 

léann bia nó an fillteán um dhearadh teicstílí chun dul lena mball éadaigh.   

 

I gcás an Cheoil, ba chóir do mhúinteoirí ainmnithe/ábhair gach acmhainn ar líne agus 

eile atá ar fáil chun iad siúd atá ag foghlaim sa bhaile a chumasú chun dul chun cinn ar 
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an luas céanna lena gcomhpháirtithe. Nuair is féidir, ba chóir don scoil rochtain a thabhairt 

do dhaltaí ar uirlis cheoil mura bhfuil ceann acu. Féadfaidh scoláirí a bheith in ann 

gníomhaíochtaí taibhithe a thaifeadadh agus iad a chur ar fáil don mhúinteoir 

ainmnithe/ábhair le haghaidh aiseolais.  

 

Is féidir roinnt scileanna praiticiúla a chleachtadh sa bhaile le haghaidh Ealaíne, Ceoil 

agus Eacnamaíocht Bhaile. Ach, sa chás go bhfuil saintrealamh agus scileanna ag 

teastáil, moltar ceachtanna fíor-ama ar líne inar féidir le scoláirí páirt a ghlacadh in idirphlé 

agus i bplé lena múinteoir de réir mar a léiríonn an múinteoir an cheachta phraiticiúil/na 

scileanna. De rogha air sin, is féidir taifeadtaí iomchuí d'fhíseáin ghearra mhíniúcháin a 

sholáthar a bhéadfadh scoláirí amharc orthu.  

 

3.8 Gnó agus na Daonnachtaí 

D'ábhar mar Stair, Tíreolaíocht agus ábhair ghnó, moltar modheolaíochtaí a thacaíonn le 

comhoibriú agus plé scoláirí, smaointeoireacht fheasach, taighde, anailís sonraí, agus 

foghlaim atá bunaithe ar fhiosrú. Féadfaidh scoláirí atá ag foghlaim ó chianda tairbhe a 

bhaint as méid áirithe soláthar topaicí ón múinteoir ainmnithe/ábhair go sioncronach chun 

a bheith in ann ceisteanna a chur san fhíor-am. D’fhéadfadh  taifeadtaí iomchuí d'fhíseáin 

ghearra mhíniúcháin a chur ar fáil do scoláirí chomh maith, a bhféadfadh scoláirí amharc 

orthu, d’fhéadfadh scoláirí  a bheith ag obair ar a dtaighde féin faoi leith agus/nó tairbhe 

a bhaint as acmhainní leictreonacha eile. Thiocfadh leis na conairí foghlama ar Scoilnet 

cabhrú le pleanáil. D'fhéadfaí liosta léitheoireachta agus liostaí acmhainní ar líne a 

thabhairt do scolairí freisin chun eolas a dhéanamh do ghnéithe tsonraíocht agus a 

dtuiscint agus eolas a mhéadú. Tá a lán deiseanna ann do scoláirí fíor-úinéireacht a 

ghlacadh ar a bhfoghlaim agus a n-eolas a fhairsingiú sa timpeallacht seo. 

 

3.9 An Idirbhliain 

Tá solúbthacht mhór ag scoileanna ag dearadh clár idirbhliana chun deiseanna a thabhairt 

do gach scoláire, lena n-áirítear scoláirí ag foghlaim go cianda, le raon leathan 

gníomhaíochtaí oideachais a bheith acu. Ba chóir dul i gcomhairle le scoláirí idirbhliana 

nach féidir leo freastal ar scoil maidir lena riachtanais foghlama agus folláine agus le 

conas is féidir le clár na hidirbhliana tacú leis an dá rud. Is minic acmhainní ar líne a bheith 

san áireamh i modúil nó cúrsaí idirbhliana deartha ag scoileanna, agus tá an bhéim is 

minic a chuireann siad ar fhiosrú an duine aonair ar thopaicí an-oiriúnach do thimpeallacht 

ar líne.  Ba chóir an treoir seo a léamh i gcomhar le Ag Filleadh ar Idirbhliain Scoile 

2020/21 (DE, July, 2020). 

Ceann de phríomhghnéithe a bhaineann le go leor clár idirbhliana i scoileanna is ea na 
gníomhaíochtaí fairsinge comhchuraclaim agus seach-churaclaim a thacaíonn leis na 
ceithre shraith idirspleácha sa chlár. Nuair atáthar ag pleanáil le haghaidh na 
gníomhaíochtaí seo, ba chóir socruithe eile a chur san áireamh do scoláirí atá ag foghlaim 

https://www.gov.ie/ga/feachtais/filleadh-ar-scoil/
https://www.gov.ie/ga/feachtais/filleadh-ar-scoil/
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go cianda. Mar shampla, tá socruithe curtha in oiriúint ag go leor gnáthsholáthraithe na 
ngníomhaíochtaí/na n-eispéireas seo chun rochtain ar líne a sholáthar. 
 
Príomhghné eile den idirbhliain is ea taithí oibre. De bhrí gur féidir nach mbeidh sé 
indéanta do scoláirí atá faoi riosca an-ard COVID-19 a fháil páirt a ghlacadh i dtaithí oibre, 
ba chóir rochtain a thabhairt dóibh ar dheiseanna foghlama eile ar an lá nó na laethana 
taithí oibre sceidealaithe. Ba cheart gníomhaíochtaí lena n-áirítear cur i gcrích modúl 
ullmhúcháin oibre, imscrúduithe gairmeacha agus cinn lae a phleanáil don tréimhse taithí 
oibre. 
 

3.10 An Ardteistiméireacht Fheidhmeach 

Ábhar tábhachtach do dhaltaí AF nach féidir leo freastal ar scoil is ea conas a thacófar 

leo agus iad ag cur i gcrích na bpríomhthascanna do na modúil. Leis na socruithe 

athbhreithnithe do AF 2020/21 déantar foráil go n-éilítear ar scoláirí AF2 dhá cheann ar a 

laghad de na tascanna a chur i gcrích. Leis an athrú seo tugtar an tsolúbthacht do 

scoileanna príomhfhoghlaim a aithint atá saincheaptha don scoláire aonair i seisiúin a trí 

agus a ceathair de chlár AF. Beidh sé ina chabhair do mhúinteoirí na príomhthascanna is 

oiriúnaí a aithint is féidir le scoláirí atá ag foghlaim go cianda a chur i gcrích, agus iad a 

chumasú na torthaí foghlama do na modúil a leanúint.  

Má ghlactar leis go bhfuil bronnadh na modúl ag brath ar chritéar tinrimh 90% a bhaint 

amach, éileofar ar scoileanna agus múinteoirí a chinntiú go bhfuil córas iomchuí i 

bhfeidhm chun tinreamh agus rannpháirtíocht an scoláire a rianú.  

Beidh gá le gníomhaíochtaí a éilíonn ar scoláirí a bheith ag obair i ngrúpaí nó a bheith 
páirteach i mórphobal na scoile nó ina bpobail áitiúla a oiriúnú maidir le conas a chuirtear 
an ghníomhaíocht i gcrích. Is féidir freastal air seo trí cheachtphleanáil ina gcuirtear 
timpeallacht foghlama na scoláirí san áireamh. Mar shampla, d'fhéadfadh sé gur féidir 
turas fíorúil a eagrú ar leabharlann nó gailearaí ealaíne áitiúil seachas é a bheith orthu 
cuairt a thabhairt ar an ionad.  

 
Le linn an chláir dhá bhliain, ní mór do scoláirí AF dhá mhodúl éigeantacha taithí oibre ar 
a laghad a chur i gcrích. Is beag seans go mbeidh scoláirí atá ag foghlaim go cianda in 
ann taithí oibre a chríochnú agus mar sin ba chóir do scoileanna pleanáil dá réir. Mar 
shampla, is féidir fós le scoláirí aonaid tosaigh a chríochnú mar ullmhúchán le haghaidh 
dul isteach san ionad oibre. Sna haonaid seo de ghnáth bíonn machnamh an scoláire ar 
a scileanna agus tréithe agus gníomhaíochtaí agus topaicí mar iniúchadh scileanna, socrú 
spriocanna, imscrúdú gairme beatha, cuardach poist, CV/iarratas a chruthú, taighde ar 
chearta fostóra/fostaí, sláinte agus sábháilteacht san ionad oibre, pá agus coinníollacha, 
agus scileanna agallaimh.  
 

Ba chóir an treoir seo a léamh i gcomhar le Ag filleadh ar scoil: Treoir maidir le foghlam 

agus cláir scoile do cheannairí scoile agus múinteoirí iar-bhunscoile  agus Comhairle do 

bhainisteoirí agus múinteoirí AF 2020/21 in Iar-Bhunscoileanna agus Ionaid Oideachais, 

https://www.gov.ie/ga/feachtais/filleadh-ar-scoil/
https://www.gov.ie/ga/feachtais/filleadh-ar-scoil/
https://assets.gov.ie/83327/0be079c9-a56c-4aa0-83e8-9938971b29ae.pdf
https://assets.gov.ie/83327/0be079c9-a56c-4aa0-83e8-9938971b29ae.pdf
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(RO, Iúil, 2020), ina leagtar amach na socruithe curaclaim agus measúnaithe do scoláirí 

Bhliain 1 agus Bhliain 2 AF don bhliain acadúil 2020/21. 
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4. Ag tacú le scoláirí eile ag filleadh ar scoil 

I measc scoláirí eile ar dócha go dteastóidh roinnt tacaíochta eile orthu chun a chinntiú 

go bhfillfidh siad ar scoil ar an mbealach céanna féadfaidh iad seo a leanas a bheith 

ann: 

 Scoláirí atá faoi riosca imeacht ón scoil go luath 

 Scoláirí a bhfuil imní orthu a bhaineann le COVID-19 nó bhfuil imní ar a 
dtuismitheoirí a bhaineann le COVID-19 maidir le filleadh ar scoil 

 Scoláirí ar iarr dochtúir leighis nó FSS orthu féin-aonrú. 
 

Tá an ghnáth-threoir maidir le taifid tinrimh do na scoláirí seo i bhfeidhm agus mar sin 

níor chóir na scoláirí seo a mharcáil i láthair ach amháin nuair atá siad ag freastal ar 

scoil. 

4.1 Scoláirí atá faoi riosca imeacht ón scoil go luath 

Ba chóir don scoil tacú le scoláirí atá faoi riosca imeacht ón scoil go luath chun filleadh ar 

scoil ar an ngnáthbhrealach agus níltear ag dréim leis go gcuirfear oideachas orthu ag 

úsáid oideachas oiriúnaithe arna chur ar fáil ag an scoil.  

Iarrtar ar gach scoil iad siúd nár fhill ar scoil agus/nó atá faoi riosca imeacht ón scoil go 
luath a aithint.  Ag brath ar chomhthéacs na scoile, is féidir leis na ceannairí bliana agus/nó 
an Fhoireann um Thacaíocht do Scoláirí (FTS) duine ainmnithe a shannadh do chás gach 
scoláire chun dul i dteagmháil leis an teaghlach agus an scoláire. 

Oibreoidh Seirbhís Tacaíochta Oideachais (STO) TUSLA go córasach le scoileanna i rith 
Mheán Fómhair agus Dheireadh Fómhair 2020 chun a chinntiú go bhfaighidh scoláirí 
tacaíocht maidir lena bhfilleadh ar scoil agus tinreamh scoile. Tacóidh baill foirne STO le 
pearsanra scoile chun saincheisteanna tinrimh a leanúint, ag tabhairt treorach, ag tabhairt 
eolas maidir le seirbhísí tacaíochta iomchuí agus conairí atreoraithe. 

Sa chás nár fhill scoláirí ar scoil, in ainneoin iarrachtaí déanta ag scoileanna agus eile, 
beidh Oifigigh Leasa Oideachais i dteagmháil leis na scoláirí sin, spreagfaidh siad iad 
agus tacóidh siad leo agus a dtuismitheoirí chun filleadh ar scoil a éascú. Is é an 
bunphrionsabal i ngach cás a chinntiú go ndéantar scoláirí a athnascadh leis an 
oideachas. 

4.2 Scoláirí/tuismitheoirí/caomhnóirí a bhfuil imní orthu maidir le filleadh ar 

scoil 

Féadfaidh imní a bheith ar roinnt scoláirí nó a dtuismitheoirí/gcaomhnóirí maidir le filleadh 

ar scoil an oiread sin nach bhfillfidh a leanbh mar a bhfuiltear ag súil leis. Táthar ag súil le 
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gach scoil tacú le scoláirí mar seo filleadh go hiomlán ar scoil agus tacaíochtaí a chur ar 

fáil ionas gur féidir a n-imní a bhainistiú ar bhealach gur féidir leo a bheith páirteach arís 

ina bhfoghlaim.  

Is féidir leis an gcomhairleoir treorach tacú leis na scoláirí seo chun a n-imní a bhainistiú 

agus filleadh ar scoil trí chomhairleoireacht treorach ar líne a chur ar fáil. Má tá imní fós 

ar an scoláire agus mura bhfuil siad in ann filleadh ar scoil, tá comhairleoirí treorach oilte 

chun comharthaí riochtaí imní níos dianseasmhaí a aithint, riochtaí a éilíonn atreorú go 

seirbhísí leighis agus teiripeacha, agus atá an ann comhairle a chur ar 

thuismitheoirí/caomhnóirí dá réir.  

Cuireann seimineár gréasáin agus Sraith Straitéisí maidir le Filleadh ar Scoil de chuid na 

Seirbhísí Náisiúnta Síceolaíocha  Oideachais (SNSO) eolas agus acmhainní ar fáil chun 

tacú le scoláirí filleadh ar scoil. Chomh maith leis sin, tá acmhainní maidir le himní a 

bhainistiú forbartha do thuismitheoirí, múinteoirí agus scoláirí forbartha ag SNSO.   

Níltear ag súil leis go gcuirfí oideachas ar scoláirí a bhfuil imní ghearrthréimhseach maidir 

le COVID-19 trí sholáthar oideachais oiriúnaithe.  

Beidh tacaíochtaí breise ag teastáil ó scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 

(RSO) acu, go háirithe iad siúd a bhfuil riachtanais chasta acu, chun é a chur ar a gcumas 

filleadh go rathúil ar scoil. Beidh na tacaíochtaí RSO do scoláirí RSO atá faoi riosca an-

ard COVID-19 a tholgadh, a bheadh ar fáil de ghnáth dóibh chun freastal ar a riachtanais 

speisialta oideachais, fós ar fáil dóibh i gcomhthéacs an tsoláthair oideachais oiriúnaithe 

agus nuair a fhillfidh siad ar scoil. 

4.3 Scoláirí ar iarradh orthu féin-aonrú. 

Ó am go ham, féadtar go mbeidh ar roinnt scoláirí aonair féinaonrú ar feadh seal gairid 

mar gheall ar chomhairle dochtúra. Ba chóir do scoileanna, ar a laghad,  iarracht a 

dhéanamh tacú leis na scoláirí seo breith suas ar a bhfoghlaim nuair a fhillfidh siad ar 

scoil. I gcásanna áirithe, nuair atá soláthar oideachais oiriúnaithe in ábhar nó in ábhair 

faoi leith á chur ar fáil cheana féin ag múinteoirí sa scoil do scoláirí eile sa scoil, féadfaidh 

sé a bheith indéanta do scoláirí atá ag féin-aonrú tairbhe a bhaint as an soláthar 

oiriúnaithe sin. Ba chóir do gach scoil an cinneadh seo a dhéanamh ag leibhéal áitiúil i 

gcomhthéacs riachtanais agus chúinsí a scoláirí. 

 

 

 

 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/5812d-acmhainni-follaine/
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5. Tacaíocht do mhúinteoirí 

Eagraíocht Suíomh gréasáin Cuspóir na tacaíochta 

An tSeirbhís um 

Fhorbairt 

Ghairmiúil do 

Mhúinteoirí 

(SFGM)  

https://www.pdst.ie/blendedlearning  

 
 
 
 
 
 
https://www.pdst.ie/DistanceLearning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.pdst.ie/DistanceLearning/DigT
ech  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.pdsttechnologyineducation.ie  
https://teachercpd.ie/  

Is féidir le múinteoirí sraith de 
thacaíochtaí atá sonrach d'earnáil 
(bunscoil nó iar-bhunscoil) a rochtain 
nuair a thugann siad faoi fhoghlaim 
chumaiscthe ina gcomhthéacsanna. Tá 
treoir sna tacaíochtaí seo chomh maith 
le feidhmeanna praiticiúla agus cás-
staidéir  
 
Tá a lán acmhainní forbartha ag SFGM 
chun tacú le scoileanna agus  foghlaim 
chianda á cur ar fáil acu dá scoláirí.  
 
Tá naisc bhreise ó Fhoireann 
Teicneolaíochta Digití SFGM ar fáil 
freisin, lena n-áirítear naisc chuig físeán 
faoin dea-chleachtas ina bhfuil 
gníomhaíochtaí is féidir a oiriúnú don 
mhúineadh ar líne agus acmhainní 
ullmhúcháin foghlama digití.  
 
Infrastruchtúr scoile SFGM: Is féidir le 
scoileanna teagmháil a dhéanamh le 
ictadvice@pdst.ie maidir le ceisteanna 
faoina n-infreastruchtúr nó is féidir leo 
ríomhphost a chur chuig 
broadbandservicedesk@pdst.ie maidir 
le ceisteanna leathanbhanda. Is féidir 
tuilleadh eolais ar theicneolaíocht a fháil 
ar phríomhshuíomh gréasáin SFGM (an 
Teicneolaíocht san Oideachas)  
 
Tá cúrsaí gairide ar líne éagsúla ar fáil 
ar TeacherCPD.ie. Is féidir le múinteoirí 
cúrsaí gairide ar líne éagsúla a rochtain 
chun a scileanna a ardú ina lán réimsí 
digiteacha, lena n-áirítear múineadh 
agus measúnú ar líne.  
 
Ar Scoilnet tá bunachar sonraí ina bhfuil 

níos mó ná 20,000+ acmhainn ar líne, 

lena n-áirítear suíomhanna gréasáin, 

tráthanna ceisteanna, 

ceachtphleananna, nótaí.  



Leanúnachas sa Scolaíocht: Treoir maidir le tacú le foghlaimeoirí nach féidir leo freastal ar scoil 

 

 

 —— 
20 

An tSraith 

Shóisearach do 

Mhúinteoirí 

(SSM) 

http://jct.ie/home/home.php 

 

 

 

Tá Seirbhís Tacaíochta na Sraithe 

Sóisearaí do Mhúinteoirí (SSM) ar fáil 

do cheannairí iar-bhunscoile agus 

múinteoirí le haghaidh tacaíocht agus 

comhairle leanúnach. Déantar 

nuashonrú rialta ar shuíomh gréasáin 

SSM agus is féidir teagmháil dhíreach a 

dhéanamh ar SSM ar info@jct.ie 

An Chomhairle 

Náisiúnta um 

Oideachas 

Speisialta 

(CNOS) 

 https://ncse.ie/teacher-resources 

https://ncse.ie/all-online-resources  

https://ncse.ie/wp-

content/uploads/2020/06/Tips-for-Teachers-

in-supporting-Pupil-Engagement-and-

Motivation-during-Remote-Learning.pdf 

Ar shuíomh gréasain CNOS tá 

achoimre ar raon leathan acmhainní 

atá oiriúnach do leanaí a bhfuil 

riachtanais speisialta oideachais acu. 

Tá raon  acmhainní chun tacú le 

foghlaim chianda agus Leideanna do 

Mhúinteoirí ag Tacú le 

Rannpháirtíocht daltaí agus 

Spreagadh le linn Foghlaim 

Chiandaforbartha ag CNOS . Tá sraith 

acmhainní ar líne forbartha acu 

freisin, 'Ag Dul ar Ais go dtí a bhfuil ar 

Eolas againn', chun tacú le daoine 

óga a bhfuil riachtanais chasta acu 

filleadh ar scoil.  

An Chomhairle 

Náisiúnta 

Curaclaim agus 

Measúnachta 

(CNCM) 

https://ncca.ie/ga/an-teolas-is-

d%C3%A9ana%C3%AD-agus-

imeachta%C3%AD/ceachtanna-faoi-

fhilleadh-ar-scoil-chun-tac%C3%BA-le-

foll%C3%A1ine-na-scol%C3%A1ir%C3%AD 

Tá raon ceachtphleananna forbartha 

ag CNCM chun cabhrú le scoláirí 

athnascadh leis an scoil agus lena 

chéile; machnamh ar thionchar 

COVID-19 ar a bhfolláine agus 

scileanna, meon agus méin a fhorbairt 

a theastaíonn le haghaidh a bheith 

páirteach in athuair go rathúil san 

fhoghlaim. 

An Chomhairle 

um Oideachais 

Gaeltachta agus 

Gaelscolaíochta 

(COGG) 

https://www.cogg.ie/aiseanna-iar-bhunscoile/ 

/ 

Freastalaíonn an Chomhairle um 
Oideachais Gaeltachta agus 
Gaelscolaíochta ar riachtanais 
oideachais scoileanna Gaeltachta agus 
Gaelscoileanna. Tá réimse leathan 
acmhainní ar líne ar fáil, lena n-áirítear 
rochtain ar leabhair, fíeáin agus 
áiseanna teagaisc digiteacha. Tá 
COGG ag tacú le TG4 agus Cúla 4 atá 
ag leanúint ar aghaidh i Meán Fómhair; 

http://jct.ie/home/home.php
mailto:info@jct.ie
https://ncse.ie/teacher-resources
https://ncse.ie/all-online-resources
https://ncse.ie/wp-content/uploads/2020/06/Tips-for-Teachers-in-supporting-Pupil-Engagement-and-Motivation-during-Remote-Learning.pdf
https://ncse.ie/wp-content/uploads/2020/06/Tips-for-Teachers-in-supporting-Pupil-Engagement-and-Motivation-during-Remote-Learning.pdf
https://ncse.ie/wp-content/uploads/2020/06/Tips-for-Teachers-in-supporting-Pupil-Engagement-and-Motivation-during-Remote-Learning.pdf
https://ncse.ie/wp-content/uploads/2020/06/Tips-for-Teachers-in-supporting-Pupil-Engagement-and-Motivation-during-Remote-Learning.pdf
https://ncse.ie/
https://ncse.ie/
https://ncse.ie/teacher-post-primary-general-support-for-learning
https://ncse.ie/teacher-post-primary-general-support-for-learning
https://ncse.ie/wp-content/uploads/2020/06/Tips-for-Teachers-in-supporting-Pupil-Engagement-and-Motivation-during-Remote-Learning.pdf
https://ncse.ie/wp-content/uploads/2020/06/Tips-for-Teachers-in-supporting-Pupil-Engagement-and-Motivation-during-Remote-Learning.pdf
https://ncse.ie/wp-content/uploads/2020/06/Tips-for-Teachers-in-supporting-Pupil-Engagement-and-Motivation-during-Remote-Learning.pdf
https://ncse.ie/wp-content/uploads/2020/06/Tips-for-Teachers-in-supporting-Pupil-Engagement-and-Motivation-during-Remote-Learning.pdf
https://ncse.ie/wp-content/uploads/2020/06/Tips-for-Teachers-in-supporting-Pupil-Engagement-and-Motivation-during-Remote-Learning.pdf
https://ncca.ie/ga/an-teolas-is-d%C3%A9ana%C3%AD-agus-imeachta%C3%AD/ceachtanna-faoi-fhilleadh-ar-scoil-chun-tac%C3%BA-le-foll%C3%A1ine-na-scol%C3%A1ir%C3%AD
https://ncca.ie/ga/an-teolas-is-d%C3%A9ana%C3%AD-agus-imeachta%C3%AD/ceachtanna-faoi-fhilleadh-ar-scoil-chun-tac%C3%BA-le-foll%C3%A1ine-na-scol%C3%A1ir%C3%AD
https://ncca.ie/ga/an-teolas-is-d%C3%A9ana%C3%AD-agus-imeachta%C3%AD/ceachtanna-faoi-fhilleadh-ar-scoil-chun-tac%C3%BA-le-foll%C3%A1ine-na-scol%C3%A1ir%C3%AD
https://ncca.ie/ga/an-teolas-is-d%C3%A9ana%C3%AD-agus-imeachta%C3%AD/ceachtanna-faoi-fhilleadh-ar-scoil-chun-tac%C3%BA-le-foll%C3%A1ine-na-scol%C3%A1ir%C3%AD
https://ncca.ie/ga/an-teolas-is-d%C3%A9ana%C3%AD-agus-imeachta%C3%AD/ceachtanna-faoi-fhilleadh-ar-scoil-chun-tac%C3%BA-le-foll%C3%A1ine-na-scol%C3%A1ir%C3%AD
https://www.cogg.ie/aiseanna-iar-bhunscoile/
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'Fí na Folláine' a fhorbairt, leagan 
Gaeilge de 'Weaving Wellbeing' chun 
tacú le leanaí ag an am dúshlánach 
seo. 

Scoilnet www.scoilnet.ie  

 

 

Ar scoilnet tá bunachar sonraí ina 

bhfuil níos mó ná 20,000+ acmhainn 

ar líne, lena n-áirítear suíomhanna 

gréasáin, tráthanna ceisteanna, 

ceachtphleananna, nótaí, 

físeáin/fuaim, cluichí agus ilmheáin 

eile. Chun tacú a thuilleadh le 

foghlaim chianda, is féidir  Conairí 

Foghlama a úsáid chun bailiúcháin 

d'acmhainní a fhaightear ar Scoilnet a 

chruthú agus a eagrú. 

Lárionad 

Náisiúnta um 

Threoir san 

Oideachas 

(LNTO) 

https://www.ncge.ie/ncge/ncge-resources 

 

Tá acmhainní úsáideacha éagsúla 

forbartha ag an Lárionad Náisiúnta 

um Threoir san Oideachas (LNTO), 

lena n-áirítear ailt, seimineáir 

ghréasáin thaifeadta agus nótaí eolais 

maidir le comhairleoireacht treorach, 

ag cur san áireamh fad agus tacaíocht 

ar líne. 

Ionaid 

Oideachais 

https://esci.ie/education-centres.html 

 

 

 

Cuireann na hIonaid ar fáil rochtain ar 

thacaíocht maidir le cnuasaigh 

scoileanna áitiúla chun tacú le scoláirí 

nach féidir leo freastal ar scoil.  

Beidh siad i dteagmháil freisin le 

scoileanna chun measúnú a dhéanamh 

ar thacaíochtaí SFGM agus SSM atá ar 

fáil do scoileanna agus múinteoirí chun 

tacú le scoláirí nach féidir leo freastal ar 

scoil. 
Cabhróidh siad le agus cuirfidh siad in 

iúl do scoileanna áitiúla ag obair le 

chéile chun tacú le scoláirí nach féidir 

leo freastal ar scoil ar an mbealach is 

fearr agus is féidir. 

Webwise www.webwise.ie Rochtain ar chomhairle, eolas agus 

acmhainní a fhiosraíonn réimse 

saincheisteanna agus ábhar imní maidir 

le sábháilteacht idirlín. 

http://www.scoilnet.ie/
https://www.scoilnet.ie/index.php?id=360
https://www.scoilnet.ie/index.php?id=360
https://www.ncge.ie/ncge/ncge-resources
https://esci.ie/education-centres.html
http://www.webwise.ie/
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Aguisín 1: Seicliosta maidir le hullmhú le haghaidh 

soláthar oideachais oiriúnaithe  
Is féidir an seicliosta roghnach seo a leanas a úsáid maidir le hullmhú le haghaidh soláthair oideachais 

oiriúnaithe. Ba chóir do mhúinteoirí cáipéisíocht phleanála agus ullmhúcháin reatha a úsáid chun treoir 

agus tacaíocht a thabhairt do sholáthar oideachais oiriúnaithe trí ábhar agus modheolaíochtaí a dhifréalú 

do na scoláirí seo. Is féidir doiciméid phleanála ghearrthéarma a oiriúnú chun tacú leis an bpróiseas seo. 

Ainm an scoláire  

Bliain  

Múinteoirí páirteacha  

Ceisteanna Trácht 

An raibh comhrá ag an scoil leis an scoláire agus a 

t(h)uismitheoirí/caomhnóirí maidir le conas a oibreoidh oideachas sa 

bhaile? 

 

An bhfuil clár ama dréachtach ullmhaithe ina bhfuil: 

 Soláthar rialta ionchuir teagaisc agus eispéiris foghlama sna 
hábhair éagsúla a bhfuil an scoláire ag déanamh staidéir orthu 

 Deiseanna don scoláire idirghníomhú leis na múinteoirí ábhair nó 
múinteoirí riachtanas speisialta nó scoláirí eile 

 Tascanna is féidir tabhairt fúthu go neamhspleách  

 Tascanna is féidir tabhairt fúthu le comhpháirtithe 

 

Cén trealamh, cláir nó acmhainní, lena n-áiríear acmhainní 

digiteacha, atá ar fáil don scoláire sa timpeallacht bhaile? 

 

Cén trealamh, cláir nó acmhainní, is féidir leis an scoil a chur ar fáil 

chun tacú le foghlaim sa timpeallacht bhaile? 

 

An bhfuil ardán digiteach oiriúnach comhaontaithe leis an scoláire 

agus na tuismitheoirí/caomhnóirí agus an scoil, agus an bhfuil na 

scileanna imleora acu siúd go léir atá páirteach chun an t-ardán seo 

a úsáid? 

 

 

An bhfuil plean le haghaidh scileanna na múinteoirí ábhartha, an 

scoláire, na dtuismitheoirí/gcaomhnórí a fhorbairt curtha i bhfeidhm 
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chun leanúnachas na foghlama a chinntiú gan mhoill nó deacracht 

mhíchuí? 

Cad iad na tacaíochtaí is féidir le tuismitheoirí/caomhnóirí sa bhaile a 

chur ar fáil, agus conas is féidir leis an scoil a chinntiú go n-éascaítear 

tuismitheoirí/caomhnóirí chun an tacaíocht seo a chur ar fáil? 

 

Cad é is féidir a chur i bhfeidhm chun a chinntiú go bhfuil an soláthar 

ag freastal ar riachtanais an scoláire? 

 

An bhfuil plean curtha i bhfeidhm chun athbhreithniú ar gach polasaí 

ábhartha agus, sa chás gur gá, iad a nuashonrú chun soláthar 

oideachais oiriúnaithe a léiriú, lena n-áirítear an Polasaí um Úsáid 

Inghlactha, Cosaint Sonraí, Cód Iompair, Frithbhulaíocht agus an 

Ráiteas um Chumhdach Leanaí, agus an bhfuil siad seo curtha in iúl 

do thuismitheoirí/caomhnóirí na scoláirí seo? Nóta: Beidh ar údaráis 

scoile a chinntiú go bhfuil toiliú ábhartha scoláire agus tuismitheora faighte 

nuair a chuirtear seisiúin ar líne ar siúl chun cumarsáid ar líne idir an 

scoláire agus a c(h)omhscoláirí agus múinteoirí a éascú. 

 

An bhfuil cáipéisíocht phleanála leasaithe chun a chinntiú go bhfuil 

soláthar oideachais oiriúnaithe ullmhaithe ar bhealach córasach, 

bríoch? 

 

 

 

 

 


