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1. Réamhrá 

I gcomhthéacs na paindéime Covid-19, tá sé mar chuspóir aitheanta ag an Roinn 

Oideachais agus Scileanna (DES) gur chóir do gach scoláire filleadh ar an oideachas mar is 

gnáth a mhéid is féidir ach, ag an am céanna, na rioscaí ó thaobh na sláinte poiblí a 

íoslaghdú. Tuigeann an Roinn freisin go bhféadfadh sé seo, i gcásanna ar leith, a bheith 

níos deacra do dhaltaí áirithe.  

Faoi láthair tá ceann de na rátaí coinneála is airde san Eoraip don oideachas iar-bhunscoile 

ag Éirinn1. Baineann sé seo cuid mhór leis an obair a dhéantar i scoileanna chun 

luathfhágáil scoile a íoslaghdú. Sa scoilbhliain 2019/20, áfach, cuireadh isteach ar bhealach 

nach bhfacthas a leithéid cheana ar oideachas scoláirí iar-bhunscoile mar thoradh ar an 

bpaindéim dhomhanda. I mí Iúil 2020 d’fhoilsigh an ESRI taighde a thugann le tuiscint gur 

dócha go dtreiseoidh na héagothromaíochtaí sóisialta agus oideachais a bhí le feiceáil i saol 

roinnt leanaí agus daoine óga sa tréimhse réamh-Covid 19 i ndiaidh na paindéime. Is dócha 

gur mó an leibhéal caillteanas foghlama ag daoine ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste atá ag 

filleadh ar scoil. Is í an chonclúid a tháinig ó staidéar an ESRI ná go bhfuil baol ann go 

mb’fhéidir nach dtiocfaidh cuid acu siúd nach raibh an-ghafa leis an scolaíocht roimh 

dhúnadh na scoileanna ar ais chuig oideachas lánaimseartha in aon chor. 

Shínigh Éire, mar aon le gach Ballstát eile den AE, An Ráthaíocht don Aos Óg in 2013. Is 

tiomantas é seo lena dheimhniú go bhfaighidh gach duine óg faoi bhun 25 bliana d’aois 

tairiscint ardchaighdeáin fostaíochta, oideachais leanúnaigh, printíseachta nó oiliúna laistigh 

de cheithre mhí ó bheith dífhostaithe nó ón uair a fhágtar an t-oideachas foirmiúil. Tá an 

tiomantas sin do dhaoine óga mar bhonn leis an doiciméad treorach seo agus tá mionsonraí 

le fáil ann ar an tslí ar féidir le scoileanna cur chuige comhordaithe agus ailínithe a ghlacadh 

trí oibriú le Seirbhís Tacaíochta Oideachais Tusla (STOT) agus leis na BOO chun iad siúd 

nach bhfilleann ar an scoil i mbliana a threorú i dtreo roghanna breisoideachais. 

Cé go bhfuil sé mar phríomhaidhm ag an Roinn tacú le scoileanna chun scoláirí a spreagadh 

le filleadh ar scoil chun a n-oideachais a chríochnú, glactar leis go roghnóidh roinnt scoláirí 

gan a bheith gafa athuair lena n-oideachas iar-bhunscoile. Is é cuspóir na treorach seo ná 

tacú le scoileanna chun scoláirí a spreagadh le filleadh ar scoil chun a gcuid oideachais a 

chríochnú, agus/nó roghanna malartacha chuig breisoideachas nó fostaíocht a chur faoina 

mbráid. Tacófar le scoláirí ina ngafacht athuair agus iad ag leanúint lena gcuid oideachais le 

cúnamh ó Sheirbhís Tacaíochta Oideachais Tusla (TESS/STOT), nó ar chonair 

breisoideachas, oiliúna nó printíseachta le cúnamh ó threoirchomhairleoirí agus ón BOO 

áitiúla. 

  

                                                           
1 https://www.cedefop.europa.eu/files/ireland_-leaving_education_early.pdf 

https://www.esri.ie/system/files/publications/SUSTAT94_3.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/ireland_-leaving_education_early.pdf
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2. Nósanna imeachta chun scoláirí atá i mbaol 
an scoil a fhágáil go luath a aithint agus a 
bheith i dteagmháil leo 

Tá taithí ag scoileanna ar thacú le scoláirí lena chinntiú go gcoinnítear iad sa chóras 

oideachais. I bhfianaise na dtionchar féideartha ó dhúnadh na scoileanna ar dhaoine óga a 

raibh deacrachtaí acu cheana féin freastal ar scoil, iarrtar ar scoileanna a n-iarrachtaí a 

athnuachan chun tacú leis na scoláirí sin. Tá cur chuige comhordaithe maidir leis an 

tacaíocht seo, ina mbíonn iar-bhunscoileanna páirteach, riachtanach. Chuir STOT a 

thiomantas i leith tacú le scoileanna agus le teaghlaigh in iúl do gach scoil le déanaí ionas 

gur féidir le gach scoláire filleadh ar scoil. Lena dheimhniú go ndírítear an tacaíocht ar an áit 

is mó a bhfuil gá leis, iarrtar ar scoileanna scoláirí atá i mbaol an scoil a fhágáil go luath a 

aithint agus teagmháil a dhéanamh leo mar ábhar práinne. 

Tá dhá chatagóir ar leith ag baint leis na scoláirí atá i mbaol an scoil a fhágáil go luath: 

 Scoláirí a chaithfidh ó thaobh dlí freastal ar scoil (iad siúd atá faoi bhun 16 bliana 

d’aois nó a bhfuil níos lú ná trí bliana den oideachas iar-bhunscoile déanta acu) 

 Scoláirí a bhfuil an tSraith Shóisearach críochnaithe acu agus atá os cionn 16 bliana. 

Ba chóir do phearsanra na scoile gach iarracht a dhéanamh scoláirí sa dá chatagóir a 

spreagadh le filleadh ar scoil. Tá fáil ar shreabhchairt chun tacú leis an gcinnteoireacht 

maidir leis na roghanna do na scoláirí seo in Aguisín 1. 

Ba chóir go mbeadh baill lárnacha den fhoireann ar nós an fhoireann tacaíochta scoláirí, 

cinn bliana, comhordaitheoirí Teagmháil Baile, Scoile agus an Phobail (TBSP), pearsanra an 

Chláir Críochnaithe Scoile (SCP) agus/nó treoirchomhairleoir(í) mar chuid de gach iar-

bhunscoil. oiriúnach, chun cabhrú le scoláire atá i mbaol an scoil a fhágáil go luath a aithint. 

2.1 Pearsanra a aithint atá bainteach le tacaíocht a sholáthar do scoláirí atá i 

mbaol an scoil a fhágáil go luath 

Ba chóir do gach iar-bhunscoil baill foirne lárnacha ar nós foireann tacaíochta na scoláirí, 
cinn bhliana, comhordaithe don Teagmháil Baile, Scoile agus an Phobail (TBSP), pearsanra 
ón gClár Críochnaithe Scoile (CCS) agus/nó treoirchomhairleoir(í), de réir mar is cuí, chun 
cuidiú le scoláirí atá i mbaol an scoil a fhágáil go luath a aithint.  

2.2 Scoláirí a aithint atá i mbaol an scoil a fhágáil go luath 

Ba chóir don scoil ansin aon scoláirí (ón 1ú bliain go 6ú bliain) a bhfuil baol ann go 

bhfágfaidh siad an scoil a fhágáil go luath a aithint agus, nuair a bhíonn a leithéid á 

dhéanamh, ba cheart iad seo a chur san áireamh: 

 Scoláirí agus/ nó a dtuismitheoirí/gcaomhnóirí a bhfuil sé tugtha le fios acu roimh 

thosú na bliana acadúla nach bhfuil sé i gceist acu filleadh chun an iar-

bhunoideachas a chríochnú 

 Scoláirí atá ag tosú sa chéad bhliain agus a chláraigh in iar-bhunscoil ach ar theip 

orthu freastal agus nach bhfuil teagmháil déanta ag a dtuismitheoirí/caomhnóirí leis 

an scoil 
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 Scoláirí ón dara go dtí an séú bliain nár fhill ar an iar-bhunscoil 

 Iarradh ar scoileanna tuairisceán ábhartha COVID-19 a chur chuig STOT faoin 16 

Deireadh Fómhair 2020 ag tabhairt le fios cé na scoláirí nár fhill ar scoil tar éis 20 lá 

scoile, ó thosaigh an scoilbhliain nua 2020/2021 (beag beann ar aois).  

2.3 Teagmháil tosaigh le scoláirí/tuismitheoirí/caomhnóirí 

Nuair a aithnítear na scoláirí sin, ba chóir do bha(i)ll d’fhoireann tacaíochta na scoláirí/ 

d’fhoireann na scoile an teagmháil tosaigh a dhéanamh leis an scoláire nó leis na 

tuismitheoirí/caomhnóirí. Go hidéalach, ba chóir go mbeadh caidreamh maith bunaithe ag an 

duine seo leis an teaghlach/scoláire, mar shampla, ceann bliana, treoirchomhairleoir, 

comhordaitheoir TBSP nó ball foirne eile. Is é cuspóir na teagmhála tosaigh seo ná: 

 A fháil amach cé na cúiseanna nach bhfuil an scoláire i dteagmháil leis an scoil nó 

nár fhill sé/sí ar an scolaíocht 

 Tacaíocht agus cúnamh a thairiscint chun filleadh nó bheith gafa athuair leis an 

oideachas a spreagadh agus a chothú 

 Deis a thabhairt do scoláirí os cionn 16 bliana bualadh leis an treoirchomhairleoir 

chun na cúiseanna neamh-rannpháirtíochta a phlé, na himpleachtaí a d’fhéadfadh 

teacht uaidh seo dá ndeiseanna gairme agus oideachais sa todhchaí má roghnaíonn 

siad an scoil a fhágáil go luath, agus féachaint ar na roghanna atá ann faoi láthair do 

na deiseanna oideachais, oiliúna agus gairme atá ar fáil dóibh a iniúchadh. 

Maidir le scoláirí atá ag aistriú ó scoil eile chun teacht isteach sa chéad bhliain agus go 

dteipeann orthu freastal nó go dteipeann ar a dtuismitheoirí/gcaomhnóirí teagmháil a 

dhéanamh, agus nach bhfuil aithne ag an scoil ar a dtuismitheoirí/gcaomhnóirí, ba chóir don 

scoil teagmháil a dhéanamh leis an scoil ina raibh an scoláire roimhe sin agus a gcomhairle 

a lorg maidir le teagmháil a dhéanamh leis an scoláire agus na tuismitheoirí/caomhnóirí. Tá 

cur síos go sonrach in Alt 20 den Acht Oideachas (Leas) 2000 ar an tslí inar chóir do 

scoileanna taifid rollaí a bhunú agus a choinneáil - féach Aguisín 2. 
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3. Ag tacú le scoláirí atá i mbaol an scoil a 
fhágáil go luath 

Ba chóir don scoil gach iarracht a dhéanamh scoláírí a spreagadh le filleadh ar scoil nó páirt 

a ghlacadh i gclár malartach oideachais nó oiliúna lánaimseartha. Ba chóir do scoileanna 

plean a chruthú don fhilleadh ar an scoil nó don athghafacht le hoideachas agus ba chóir go 

mbeadh comhaontú na bpáirtithe ábhartha uile ag an bplean seo, lena n-áirítear an scoláire 

agus na tuismitheoirí/caomhnóirí má tá an scoláire faoi bhun 18 mbliana. Ba chóir don 

fhoireann monatóireacht a dhéanamh ar an bplean atá freagrach as tacú le scoláirí atá i 

mbaol na luathfhágála agus ba chóir dóibh an plean a choigeartú de réir mar is gá. Tá sraith 

acmhainní forbartha ag  an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO) do 

mhúinteoirí, do thuismitheoirí agus do scoláirí chun tacú le pobal na scoile uile sa 

scoilbhliain nua. Tá tuilleadh sonraí ar fáil anseo and in Aguisín 3.  

Má tharla, ó na chéad iarrachtaí, nár fhill scoláire ar scoil, is féidir leis na Teagmhálaithe 

Baile, Scoile agus an Phobail (TBSP/HSCL) agus/nó pearsanra an Chláir Críochnaithe 

Scoile (CCS/SCP), má bhíonn fáil ar a leithéid, tacaíocht bhreise a sholáthar. Ba chóir do ról 

na gcomhordaitheoirí TBSP agus phearsanra CCS tarlú i gcomhairliúchán agus i 

gcomhoibriú le príomhoidí agus le baill foirne agus gníomhaireachtaí tacaíochta ábhartha 

eile, mar seo a leanas: 

 Beidh teagmháil ag na comhordaitheoirí TBSP leis an scoláirí agus a dteaghlach 

chun tacú le filleadh chun na scoile ar an gcéad dul síos, agus tarchur ina dhiaidh sin 

chuig an tSeirbhís Leasa Oideachais (SLO/EWS) do thacaíocht agus cúnamh más 

gá. Déanfaidh comhordaitheoirí TBSP, i  gcomhairle agus i gcomhpháirt le 

príomhoidí agus tacaíochtaí scoile atá ann cheana, teagmháil le tuismitheoirí scoláirí 

a bhfuil sé ag dul dian orthu athghafacht a bhunú, agus iad ag tairiscint tacaíochta 

agus eolais. Is féidir le comhordaitheoirí TBSP ról lárnach a bheith acu freisin maidir 

le cumarsáid a éascú idir an scoil agus tacaíocht a fháil ó sheirbhísí tacaíochta 

ábhartha do scoláirí agus do theaghlaigh. 

 Cuirfidh pearsanra CCS gearr-idirghabhálacha spriocdhírithe duine-le-duine agus 

grúpa-beag ar fáil chun tacú le scoláirí a bhfuil sé deacair orthu a bheith gafa arís. 

Beidh an tacaíocht spriocdhírithe deartha le dul I ngleic le sainriachtanais scoláirí 

aonair agus d’fhéadfadh go mbeadh idirghabhálacha ann chun dul i ngleic le himní 

agus le teicnící agallaimh spreagthacha a úsáid. Déanfar monatóireacht ar an dul 

chun cinn, agus déanfar cinntí faoin atreorú do thacaíochtaí ar leith. 

I scoileanna nach bhfuil tacaíocht TBSP nó CCS acu, is féidir teagmháil a dhéanamh le 

hoifigeach leasa oideachais (OLO/EWO) ainmnithe chun tacaíocht agus cúnamh a fháil. Má 

tharla nár fhill scoláirí in ainneoin iarrachtaí is fearr na scoileanna, rachaidh na OLO i 

dteagmháil le príomhoidí agus foirne na scoileanna, agus cuirfidh siad comhairle agus 

tacaíocht ar fáil do na scoláirí sin agus dá dtuismitheoirí. Tá sonraí teagmhála do sheirbhísí 

STOT agus do na OLO liostaithe in Aguisín 4. 

Tugann na sonraí thíos breac-chuntas ar an tslí inar féidir le scoileanna tacú le scoláirí ón dá 

chatagóir atá liostaithe i gcuid 2.   

 

https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/NEPS-Home-Page.html
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3.1: Scoláirí de gach aois atá sásta filleadh ar an scoil 

Má fhilleann an scoláire ar an scoil, mar thoradh ar theagmháil idir an scoil agus an scoláire/ 

tuismitheoirí/ caomhnóirí, ba chóir don scoil a fháil amach cad iad na riachtanais foghlama, i 

gcomhairle leis an scoláire, agus an bealach is fearr chun tacú leis/léi agus é/í ag filleadh ar 

scoil. Cruthóidh sé seo an cumas tacaíocht aonair a sholáthar don scoláire agus beidh sé 

tábhachtach freisin chun freastal ar a riachtanais foghlama tosaíochta. Beidh ar scoileanna a 

dheimhniú go mbíonn córais nó struchtúir chuí i bhfeidhm acu chun tacú leis na scoláirí agus 

iad gafa athuair leis an scoil. Beidh éagsúlachtaí sna cuir chuige ag brath ar aois an scoláire 

agus an tréimhse den bhliain ina ndéanfar an scoláire a thabhairt ar ais chun na scoile. 

Tá sé tábhachtach go dtacaítear le riachtanais leanúnacha na scoláirí seo i rith na 

scoilbhliana trí na struchtúir scoile atá ann cheana ar nós chlár treorach na scoile uile. Is 

féidir le treoirchomhairleoirí ról tábhachtach a bheith acu maidir le tacaíocht agus dearbhú a 

sholáthar do scoláirí a bhfuil imní orthu tosú nó filleadh ar scoil. 

3.2 Scoláirí a bhfuil dualgas dlíthiúil orthu freastal ar scoil (iad siúd atá faoi 

bhun 16 nó a bhfuil níos lú ná 3 bliana iar-bhunoideachais críochnaithe acu)  

Má bhíonn na próisis inmheánacha go léir curtha i bhfeidhm ag scoileanna, agus in ainneoin 
iarrachtaí an TBSP agus an CCS, más ann dóibh, caithfear scoláirí faoi bhun 16 bliana nó 
nach bhfuil trí bliana iar-bhunoideachas críochnaithe acu, cibé is déanaí, a tharchur chuig an 
oifigeach leasa oideachais (OLO) mura bhfilleann siad ar scoil. Beidh fáil ar chomhairle agus 
ar thacaíocht ón OLO do na scoláirí sin agus dá dtuismitheoirí/gcaomhnóirí. 

Ba chóir do scoileanna gach iarracht a dhéanamh oibriú i gcomhpháirt le tuismitheoirí 
scoláirí sa chatagóir seo agus comhairle a chur orthu faoi na tacaíochtaí atá ar fáil dóibh ó 
An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (TUSLA) chun filleadh a linbh ar scoil a 
éascú. Ba chóir scoláirí a bhí le scrúdú na Scrúduithe Sraithe Sóisearaí a dhéanamh i mí an 
Mheithimh 2020 ach nach bhfuil ag leanúint ar aghaidh san oideachas foirmiúil a chur ar an 
eolas faoin deis scrúduithe athsceidealaithe na Sraithe Sóisearaí a dhéanamh más mian leo 
sin a dhéanamh. Ní cóir, ach i gcás eisceachtúil amháin má bhíonn an tSraith Shóisearach 
críochnaithe ag scoláire agus rún daingean aige/aici gan leanúint ar aghaidh sa scoil 
phríomhshrutha, na bealaí roghnacha malartacha níos indéanta a chur i láthair. D’fhéadfaí 
na roghanna seo a fhiosrú trí na BOO do scoláirí atá os cionn 16 bliana d’aois. 

3.3 Scoláirí a bhfuil an tSraith Shóisearach déanta acu, atá os cionn 16 bliana 

d’aois, agus nach bhfilleann ar scoil 

Má bhíonn na próisis inmheánacha go léir curtha i bhfeidhm ag scoileanna, agus in ainneoin 
iarrachtaí an TBSP agus an CCS, más ann dóibh, ba chóir an deis a thabhairt do scoláirí atá 
os cionn 16 bliana d’aois casadh leis an dtreoirchomhairleoir scoile chun impleachtaí na 
luathfhágála scoile a phlé agus chun na roghanna féideartha oideachais, oiliúna agus 
gairme atá ar fáil a iniúchadh. 

Ar dtús, ba chóir deis a thabhairt do na scoláirí seo scrúduithe na Sraithe Sóisearaí a 
dhéanamh. Is féidir le treoirchomhairleoirí an scoláire a tharchur chuig Seirbhís Treorach um 
Oideachas Aosach áitiúil an BOO, le toiliú an tuismitheora/chaomhnóra do scoláirí atá faoi 
bhun 18 (nó le toiliú na scoláirí féin má tá siad os cionn 18 mbliana d’aois). Is féidir le 
Seirbhís Treorach um Oideachas Aosach an BOO tacú le luathfhágálaithe scoile trí iad a 
chur i dteagmháil le soláthraithe oideachais agus oiliúna eile go háitiúil, lena n-áirítear an 
clár Ógtheagmháil, agus trí iad a threorú chuig bealaí malartacha san oideachas, in oiliúint 
phrintíseachta agus sa saol oibre. Tá sonraí teagmhála na BOO liostaithe in Aguisín 5. 
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Aguisín 1: Sreabhchairt chun tacú leis an gcinnteoireachta 
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Aguisín 2: Alt 20 den Acht Oideachais (Leas) 2000 

20.—(1) Déanfaidh príomhoide scoile aitheanta, a luaithe is féidir tar éis thosach feidhme an 

ailt seo, a chur faoi deara clár de na scoláirí go léir a fhreastalaíonn ar an scoil sin a bhunú 

agus a chothabháil. 

(2) Déanfaidh príomhoide scoile aitheanta, an lá a fhreastalóidh an leanbh ar an scoil sin 

den chéad uair, ainm an linbh, an dáta a fhreastalaíonn sé nó sí amhlaidh den chéad uair 

agus cibé sonraí eile a fhorordóidh an tAire a thaifeadadh sa chlár a bheidh á chothabháil 

faoin alt seo i leith na scoile sin agus measfar, chun críocha an Achta seo, an leanbh lena 

mbaineann a bheith cláraithe sa scoil sin amhail ar an agus ón dáta sin. 

(3) Déanfaidh príomhoide scoile aitheanta, a luaithe is féidir tar éis ainm linbh atá cláraithe i 

scoil aitheanta eile a chlárú sa chlár a bheidh á chothabháil faoin alt seo i leith na chéad 

scoile a luaitear, an méid sin a chur in iúl, trí fhógra i scríbhinn, do phríomhoide an dara scoil 

a luaitear. 

(4) Déanfaidh príomhoide an dara scoil a luaitear agus dá dtagraítear i bhfo-alt (3), ar fhógra 

faoin bhfo-alt sin a fháil, ainm an linbh lena mbaineann a bhaint den chlár a bheidh á 

chothabháil faoin alt seo i leith an dara scoil sin a luaitear ach amháin i gcás ina leanfaidh an 

leanbh de bheith ag fáil cuid dá oideachas nó dá hoideachas sa scoil sin. 

(5) Déanfaidh príomhoide scoile aitheanta, ar fhógra faoi fho-alt (3) a fháil i leith linbh, na 

nithe seo a leanas a chur in iúl do phríomhoide na chéad scoile a luaitear san fho-alt sin—  

(a) aon fhadhbanna i ndáil le freastal scoile a bhí ag an leanbh lena mbaineann le linn dó nó 

di a bheith ag freastal ar an dara scoil a luaitear agus dá dtagraítear ann, nó 

(b) cibé nithe eile is cuí leis nó léi i ndáil le dul chun cinn oideachasúil an linbh. 

(6) Ní bhainfidh príomhoide scoile aitheanta ainm linbh den chlár seachas— 

(a) de réir fho-alt (4) nó 

(b) ) i gcás ina mbeidh fógra i scríbhinn faighte aige nó aici ón mBord á rá go bhfuil an 

leanbh lena mbaineann cláraithe sa chlár a bheidh á chothabháil faoi alt 14. 
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Aguisín 3: Tacaíochtaí do scoileanna 

 Seirbhís Tacaíochta Oideachais Tusla (STOT): Tá STOT comhdhéanta de thrí 

shnáithe: an tSeirbhís Leasa Oideachais reachtúil (SLO), agus dhá sheirbhís tacaíochta 
do scoileanna DEIS – an Scéim um Theagmháil Baile, Scoile agus an Phobail (TBSP) 
agus an Clár Críochnaithe Scolaíochta (CCS). Beidh STOT dírithe ar dtús ar ghné leasa 
a cuid oibre, le cur chuige uilíoch á ghlacadh maidir le deacrachtaí a cheartú agus tacú 
le filleadh scoláirí chun na scoile i bpáirtnéireacht le scoileanna, teaghlaigh, leanaí agus 
daoine óga.  

Oibreoidh an fhoireann i ngach ceann de shnáithe STOT - TBSP, CCS agus SLO, go 
córasach i rith mí Mheán Fómhair agus Dheireadh Fómhair 2020 lena dheimhniú go 
mbeidh tacaíocht ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga maidir lena bhfilleadh ar an 
oideachas agus lena dtinreamh scoile. Tacóidh foireann STOT le pearsanra na scoile 
ceisteanna a bhaineann le tinreamh a leanúint trí threoir a sholáthar agus treorú cuí a 
chur ar fáil chuig seirbhísí tacaíochta agus bealaí atreoraithe. Nuair a bhíonn gach leas 
bainte as na tacaíochtaí tosaigh, oibreoidh STOT le scoileanna agus le teaghlaigh maidir 
le patrúin neamhfhreastail ina mbeidh gá le sain-idirghabháil ó STOT. 

 An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO): Bíonn síceolaithe 

SNSO ag obair ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal agus bíonn siad dírithe 

ar fhoghlaim, ar iompar agus ar fhorbairt shóisialta agus mhothúchánach scoláirí. 

Déantar gach síceolaí a dháileadh ar ghrúpa scoileanna. 

Bíonn síceolaithe SNSO dírithe go speisialta ar bheith ag obair le scoileanna agus le 
pobal na scoile. Oibríonn siad i gcomhpháirtíocht le múinteoirí, tuismitheoirí agus leanaí 
chun riachtanais oideachais a aithint. Cuireann siad réimse seirbhísí ar fáil a bhíonn 
dírithe ar fhreastal ar na riachtanais seo; mar shampla, tacú le scoláirí aonair (trí 
chomhairliúchán agus measúnú), trí thionsnaimh speisialta agus taighde a dhéanamh. 

https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-
Psychological-Service-NEPS-/NEPS-Home-Page.html 

 

 Ógtheagmháil atá mar chuid de chlár náisiúnta BOO don oideachas agus don oiliúint 

dara seans. Tá sé mar aidhm ag Ógtheagmháil cabhrú le daoine óga san aoisghrúpa 15 
go 20 an t-aistriú a dhéanamh ón scoil go dtí an obair trí oiliúint, oideachas agus taithí 
oibre bunúsach comhordaithe a sholáthar. Cuimsíonn sé roinnt mhaith den fhorbairt 
phearsanta agus den iniúchadh ina gcuirtear riachtanais, spéiseanna agus cumais na 
rannpháirtithe san áireamh go hiomlán. De ghnáth cuireann an clár dhá bhliain 
oideachas, oiliúint agus taithí oibre comhtháite ar fáil. Bíonn oiliúint scileanna 
bunúsacha, oiliúint in obair phraiticiúl agus oideachas ginearálta mar ghnéithe den chlár, 
agus déantar na teicneolaíochta nua a chomhtháthú i ngach gné d’ábhar an chláir. 

Bíonn béim láidir ar fhorbairt phearsanta, ar chroíscileanna na litearthachta agus na 
huimhearthachta agus ar chumarsáid agus TF, mar aon le raon roghanna gairme agus 
clár taithí oibre Cuimsíonn Ógtheagmháil gné den taithí oibre chun rannpháirtithe a 
ullmhú le dul ar aghaidh chuig staidéar breise, oiliúint nó chuig an saol oibre. Clár 
lánaimseartha a bhíonn sa chlár Ógtheagmháil de ghnáth, cé gur féidir cúrsaí 
páirtaimseartha a eagrú freisin. Cúrsaí bliana nó dhá bhliain a bhíonn i gceist de ghnáth 
cé gur féidir solúbthacht a bheith i gceist leis seo, ag brath ar na riachtanais aonair.  

Soláthraíonn na BOO an clár Ógtheagmháil sna 110 Lárionad Ógtheagmhála agus na 
35 Lárionad Oiliúna Pobail ar fud na tíre, iad seo lonnaithe den chuid is mó i gceantair 

https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/NEPS-Home-Page.html
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/NEPS-Home-Page.html
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faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch. Tá sonraí faoi sholáthar Ógtheagmháil i gceantar 
ar leith ar fáil ag: https://www.etbi.ie/youthreach  

 An Lárionad Náisiúnta um Threoir san Oideachas (LNTO): Is é misean an 

Lárionad Náisiúnta um Threoir san Oideachas (LNTO) ná soláthar treorach 
ardchaighdeáin a fhorbairt agus a thacú in earnáil an oideachais mar chuid den 
fhoghlaim ar feadh an tsaoil de réir an bharrchleachtais náisiúnta agus idirnáisiúnta. 
Soláthraíonn NCGE treoirlínte ar dhea-chleachtas don soláthar ar threoir scoile uile. 
Déanann an Creat um Treoir Scoile Uile cur síos ar sholáthar na treorach chun cuir 
chuige spriocdhírithe a dheimhniú do scoláirí a bhfuil riachtanais ar leith acu.  Bíonn an 
LNTO ag obair i ndlúthpháirt leis na BOO chun treoir ardcháilíochta a sholáthar in earnáil 
an bhreisoideachais agus oiliúna trí na Seirbhísí Treorach um Oideachas Aosach.  

https://www.ncge.ie/  

https://www.ncge.ie/resources/ncge-whole-school-guidance-framOLOrk 

 

Seirbhísí Treorach um Oideachas Aosach na BOO (AEGS): Soláthraíonn 

AEGS an BOO eolas neamhchlaonta ar ghairmeacha agus ar oideachas do dhaoine 
fásta ar mian leo filleadh ar oideachas agus oiliúint (agus do dhaoine óga os cionn 16 
bliana d’aois a bhfuil an scoil fágtha acu le cáilíochtaí foirmiúla bunúsacha nó gan aon 
cháilíochtaí foirmiúla nó le bunleibhéil litearthachta) ionas gur féidir leo roghanna 
eolacha a dhéanamh maidir leis an oideachas agus maidir le gairmeacha. 

Cuirtear treoir ar fáil i ngrúpaí agus ar bhonn duine le duine dóibh siúd a bhfuil tuilleadh 
tacaíochta de dhíth orthu - chun foghlaim ar feadh an tsaoil agus plean gairme na gcliant 
féin a aithint. 

https://www.ncge.ie/ncge/aegi-contact-details 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.etbi.ie/youthreach
https://www.ncge.ie/
https://www.ncge.ie/resources/ncge-whole-school-guidance-framework
https://www.ncge.ie/ncge/aegi-contact-details
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Aguisín 4: Teagmhálacha Ábhartha do Sheirbhís Tacaíochta Oideachais Tusla 

(STOT)        

Do na huimhreacha gutháin féach - https://www.tusla.ie/get-in-touch/education-and-welfare/ 
 

AN CABHÁN/MUINEACHÁN Georgina Traynor 
Georgina.traynor@tusla.ie 

CATHAIR BHAILE ÁTHA CLIATH Clare Garrett 
Clare.garrett@tusla.ie 

CORCAIGH Sinead O’Flynn 
Sinead.oflynn@tusla.ie 

DÚN NA nGALL David Bradley 
David.bradley@tusla.ie 

ÁTH CLIATH/ DÚN LAOGHAIRE 
(Fine Galll & Contae Bhaile Átha 
Cliath Thuaidh) 

Marian Horan 
Marian.horan@tusla.ie 

ÁTH CLIATH/ DÚN LAOGHAIRE 
(Dún Laoghaire & Contae Bhaile 
Átha Cliath Theas) 

Michael McCabe 
Michael.mccabe@tusla.ie 

GAILLIMH / ROS COMÁIN Emma Fahy 
Emma.fahy@tusla.ie 

CIARRAÍ Sinead O’Flynn 
Sinead.oflynn@tusla.ie 

CILL DARA / CILL MHANTÁIN Amanda Cullen 
Amanda.cullen@tusla.ie 

CILL CHAINNIGH / CEATHARLACH Sheila Clarke 
Sheila.clarke@tusla.ie 

LAOIS / UIBH FHAILÍ Bernadette Mohan 
Bernadette.mohan@tusla.ie 

LUIMNEACH / AN CLÁR Miriam Gleeson 
miriam.gleeson@tusla.ie 

LONGFORT / AN IARMHÍ Bernadette Mohan 
Bernadette.mohan@tusla.ie 

LÚ / AN MHÍ Georgina Traynor 
Georgina.traynor@tusla.ie 

MAIGH EO/SLIGEACH/ LIATROIM David Bradley 
David.bradley@tusla.ie 

TIOBRAID ÁRANN Miriam Gleeson 
miriam.gleeson@tusla.ie 

PORT LÁIRGE / LOCH GARMAN Sheila Clarke 
Sheila.clarke@tusla.ie 

 

  

mailto:Georgina.traynor@tusla.ie
mailto:Clare.garrett@tusla.ie
mailto:Sinead.oflynn@tusla.ie
mailto:David.bradley@tusla.ie
mailto:Marian.horan@tusla.ie
mailto:Michael.mccabe@tusla.ie
mailto:Emma.fahy@tusla.ie
mailto:Sinead.oflynn@tusla.ie
mailto:Amanda.cullen@tusla.ie
mailto:Sheila.clarke@tusla.ie
mailto:Bernadette.mohan@tusla.ie
mailto:miriam.gleeson@tusla.ie
mailto:Bernadette.mohan@tusla.ie
mailto:Georgina.traynor@tusla.ie
mailto:David.bradley@tusla.ie
mailto:miriam.gleeson@tusla.ie
mailto:Sheila.clarke@tusla.ie
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Aguisín 5: Sonraí teagmhála BOO de réir réigiúin 

Bord Oideachais 
agus Oiliúna 

Stiúrthóir an 
Bhreisoideachais 
agus Oiliúna (FET) 

Sonraí teagmhála 
ríomhphoist an  
Stiúrthóra FET 

Oideachas agus Treoir 

Aosach 

(Sonraí teagmhála áitiúil 
ar fáil ag an nasc thios) 

An Cábhán & 
Muineachán 

Linda Pinkster lindapinkster@cmetb.ie  
http://www.cmetbadultguidanc
e.ie/ 

Cathair Bhaile Átha 
Cliath  

Ann Gilton  

 

Blake Hodkinson 

ann.gilton@cdetb.ie  

 

blake.hodkinson@cdetb.ie  

http://cityofdublin.etb.ie/adult-
education-guidance-service/ 

Corcaigh John Fitzgibbon john.fitzgibbons@corketb.ie  

https://www.corketb.ie/about-
cork-etb/further-education-
training-f-e-t/adult-education-
guidance-initiative/ 

Dún na nGall Crona Gallagher cronagallagher@donegaletb.ie  
https://www.donegaletb.ie/furth
er-education-training/learner-
information/ 

Áth Cliath & Dún 
Laoghaire  

Caitriona Murphy caitrionamurphy@ddletb.ie  
http://dublinadulteducation.ie/a
dult-guidance/ 

Gaillimh & Ros 
Comáin  

Eithne Nic 
Dhonnchadha 

eithne.nicdhonnchadha@gretb
.ie  

https://gretb.ie/further-
education-training/adult-
guidance-and-information-
service/ 

Ciarraí  
Stephen Goulding 
(acting) 

directorfet@kerryetb.ie  

https://www.kerryetb.ie/further-
education-training/learner-
information-guidance-and-
support/ 

Cill Dara & Cill 
Mhantáin 

Ken Seery kenseery@kwetb.ie  
http://kildarewicklow.etb.ie/furt
her-education/fet-guidance-
service/ 

Cill Chainnigh & 
Ceatharlach  

Martha Bolger martha.bolger@kkadulted.ie  

http://kilkennycarlow.etb.ie/furt
her-education-and-
training/adult-education-
guidance-service/ 

Laois & Uíbh Fhailí  Tony Dalton   tdalton@loetb.ie  
https://www.loetb.ie/adult-
guidance 

Luimneach & An 
Clár  

Paul Patton paul.patton@lcetb.ie  
https://lcetb.ie/further-
education-and-training-
division/ 

An Longfort & An 
Iarmhí 

Antonine Healy  ahealy@lwetb.ie  
http://longfordwestmeath.etb.ie
/further-education-
training/guidance/ 

Lú & An Mhí 
Sadie Ward 
McDermott  

smcdermott@lmetb.ie  
https://www.lmetb.ie/adult-
education/adult-guidance-
service/ 

Maigh Eo, Sligeach 
& Liatroim 

Peter Egan peteregan@msletb.ie  
https://msletb.ie/further-
education-and-training-
fet/need-help-advice/ 

Tiobraid Árann Colin Cummins ccummins@tipperaryetb.ie   
http://tipperary.etb.ie/further-
education/adult-guidance-in-
education-service/ 

Port Láirge & Loch 
Garman 

Ken Whyte kenwhyte@wwetb.ie  
http://waterfordwexford.etb.ie/a
dult-education-services/adult-
educational-guidance-services/ 

 

mailto:lindapinkster@cmetb.ie
http://www.cmetbadultguidance.ie/
http://www.cmetbadultguidance.ie/
mailto:ann.gilton@cdetb.ie
mailto:blake.hodkinson@cdetb.ie
http://cityofdublin.etb.ie/adult-education-guidance-service/
http://cityofdublin.etb.ie/adult-education-guidance-service/
mailto:john.fitzgibbons@corketb.ie
https://www.corketb.ie/about-cork-etb/further-education-training-f-e-t/adult-education-guidance-initiative/
https://www.corketb.ie/about-cork-etb/further-education-training-f-e-t/adult-education-guidance-initiative/
https://www.corketb.ie/about-cork-etb/further-education-training-f-e-t/adult-education-guidance-initiative/
https://www.corketb.ie/about-cork-etb/further-education-training-f-e-t/adult-education-guidance-initiative/
mailto:cronagallagher@donegaletb.ie
https://www.donegaletb.ie/further-education-training/learner-information/
https://www.donegaletb.ie/further-education-training/learner-information/
https://www.donegaletb.ie/further-education-training/learner-information/
mailto:caitrionamurphy@ddletb.ie
http://dublinadulteducation.ie/adult-guidance/
http://dublinadulteducation.ie/adult-guidance/
mailto:eithne.nicdhonnchadha@gretb.ie
mailto:eithne.nicdhonnchadha@gretb.ie
https://gretb.ie/further-education-training/adult-guidance-and-information-service/
https://gretb.ie/further-education-training/adult-guidance-and-information-service/
https://gretb.ie/further-education-training/adult-guidance-and-information-service/
https://gretb.ie/further-education-training/adult-guidance-and-information-service/
mailto:directorfet@kerryetb.ie
https://www.kerryetb.ie/further-education-training/learner-information-guidance-and-support/
https://www.kerryetb.ie/further-education-training/learner-information-guidance-and-support/
https://www.kerryetb.ie/further-education-training/learner-information-guidance-and-support/
https://www.kerryetb.ie/further-education-training/learner-information-guidance-and-support/
mailto:kenseery@kwetb.ie
http://kildarewicklow.etb.ie/further-education/fet-guidance-service/
http://kildarewicklow.etb.ie/further-education/fet-guidance-service/
http://kildarewicklow.etb.ie/further-education/fet-guidance-service/
mailto:martha.bolger@kkadulted.ie
http://kilkennycarlow.etb.ie/further-education-and-training/adult-education-guidance-service/
http://kilkennycarlow.etb.ie/further-education-and-training/adult-education-guidance-service/
http://kilkennycarlow.etb.ie/further-education-and-training/adult-education-guidance-service/
http://kilkennycarlow.etb.ie/further-education-and-training/adult-education-guidance-service/
mailto:tdalton@loetb.ie
https://www.loetb.ie/adult-guidance
https://www.loetb.ie/adult-guidance
mailto:paul.patton@lcetb.ie
https://lcetb.ie/further-education-and-training-division/
https://lcetb.ie/further-education-and-training-division/
https://lcetb.ie/further-education-and-training-division/
mailto:ahealy@lwetb.ie
http://longfordwestmeath.etb.ie/further-education-training/guidance/
http://longfordwestmeath.etb.ie/further-education-training/guidance/
http://longfordwestmeath.etb.ie/further-education-training/guidance/
mailto:smcdermott@lmetb.ie
https://www.lmetb.ie/adult-education/adult-guidance-service/
https://www.lmetb.ie/adult-education/adult-guidance-service/
https://www.lmetb.ie/adult-education/adult-guidance-service/
mailto:peteregan@msletb.ie
https://msletb.ie/further-education-and-training-fet/need-help-advice/
https://msletb.ie/further-education-and-training-fet/need-help-advice/
https://msletb.ie/further-education-and-training-fet/need-help-advice/
mailto:ccummins@tipperaryetb.ie
http://tipperary.etb.ie/further-education/adult-guidance-in-education-service/
http://tipperary.etb.ie/further-education/adult-guidance-in-education-service/
http://tipperary.etb.ie/further-education/adult-guidance-in-education-service/
mailto:kenwhyte@wwetb.ie
http://waterfordwexford.etb.ie/adult-education-services/adult-educational-guidance-services/
http://waterfordwexford.etb.ie/adult-education-services/adult-educational-guidance-services/
http://waterfordwexford.etb.ie/adult-education-services/adult-educational-guidance-services/

