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1. Réamhrá 

Comhlíonann scoileanna agus ionaid oideachais ról ríthábhachtach i dtacú le hoideachas 

agus folláine leanaí agus daoine óga trí ghníomhaíochtaí éagsúla agus cineálacha éagsúla 

cur chuige lena dtacaítear lena bhforbairt acadúil, fhisiciúil, meabhrach, mhothúchánach, 

shóisialta agus spioradálta. Chuige sin, treoraítear scoileanna agus ionaid oideachais leis an 

Ráiteas Polasaí Folláine agus Creat Cleachtais 2018-20231 arna ullmhú ag an Roinn 

Oideachais agus Scileanna. Sa ráiteas beartais, tugtar comhairle agus treoir do scoileanna 

agus ionaid oideachais chun go ngnóthóidh leanaí agus daoine óga an t-eolas, na scileanna 

agus na hinniúlachtaí a theastaíonn chun a bhfolláine a fheabhsú agus chun déileáil le 

dúshláin an tsaoil.  

Freastalaíonn na leanaí uile in Éirinn, beagnach, ar bhunscoileanna príomhshrutha nó iar-

bhunscoileanna príomhshrutha le haghaidh a n-oideachais, lena n-áirítear leanaí a bhfuil 

riachtanais bhreise nó speisialta oideachais acu. Faigheann thart ar aon faoin gcéad den 

phobal freastail scoile ar fad a n-oideachas i mbunscoileanna speisialta. Is minic a bhíonn 

riachtanais éagsúla ag na leanaí sin, lena n-áirítear cineálacha troma míchumais chognaíoch.  

Is féidir go mbeidh deacrachtaí éadroma agus éiritheacha meabhairshláinte ag roinnt leanaí 

agus daoine óga a fhreastalaíonn ar scoil. Is féidir le formhór na leanaí agus na ndaoine óga 

sin tacaíocht a fháil óna lia-chleachtóir ginearálta agus trí rochtain a fháil ar thionscnaimh 

phobalbhunaithe éagsúla ina ndírítear ar bhearta coisc agus ar bhearta luath-idirghabhála.  

Fanann na leanaí sin ina scoil agus cóireáil á cur orthu in aghaidh deacrachtaí 

meabhairshláinte.  

Bíonn líon beag leanaí agus daoine óga ag déileáil ó am go chéile le deacrachtaí 

meabhairshláinte a fhágann nach féidir leo feidhmiú go héifeachtach ina saol laethúil gan na 

Seirbhísí Meabhairshláinte do Leanaí agus d’Ógánaigh (CAMHS) a rochtain.  Tá fianaise ann 

á léiriú go mbíonn ag méadú ar an éileamh ar chúnamh CAMHS, áit a bhfuil liostaí feithimh i 

bhfeidhm le haghaidh measúnuithe tosaigh agus measúnuithe leantacha. B’ionann agus 

18,5462 atreorú an líon atreoruithe a rinneadh sa bhliain 2018, i gcomparáid le 12,800 atreorú 

sa bhliain 20113. Soláthraíonn foirne CAMHS measúnacht, cóireáil agus cúram speisialtóra 

meabhairshláinte do dhaoine óga suas le 18 mbliana d’aois. Is i suíomh pobail a dhéanann 

foirne CAMHS formhór mór a n-idirghabhálacha agus tugtar tacaíocht do leanaí, do dhaoine 

                                                   

 

1 An Roinn Oideachais agus Scileanna (2018). Ráiteas Polasaí Folláine agus Creat Cleachtais 2018-2023. 

2 Litir ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chuig an Teachta Buckley mar fhreagra ar Cheist Parlaiminte 20237: 28 

Bealtaine 2019. 

3 Díospóireacht Dháil Éireann Déardaoin an 31 Eanáir 2019, Iml. 978, Uimh. 7 – An Teachta Jim Daly, Aire Stáit sa Roinn 

Sláinte. 
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óga agus dá dteaghlach trí fhoirne ildisciplíneacha. Fanann na leanaí sin ina scoil agus cóireáil 

á cur orthu in aghaidh a ndeacrachtaí meabhairshláinte.   

Bíonn neamhoird throma mheabhairshláinte, ar neamhoird chasta iad i mórán cásanna, ar 

chohórt an-bheag leanaí agus daoine óga. Áirítear leo sin giúmar rí-íseal, ardleibhéil imní, 

neamhoird smaointeoireachta nó mórfhadhbanna itheacháin. Is féidir go n-atreorófar iad chuig 

aonaid othar cónaitheach CAMHS chun feabhas cliniciúil agus ath-imeascadh rathúil i 

ngníomhaíochtaí baile, oideachais agus sóisialta a bhaint amach (féach Aguisín 1). Féachann 

na scoileanna atá ceangailte le haonaid othar cónaitheach CAMHS le leanúnachas oideachais 

a sholáthar do leanaí agus daoine óga atá as láthair go sealadach ó scoil príomhshrutha de 

bharr a riachtanas leighis. Féachann siad freisin le tacú le hath-imeascadh daoine óga in 

oideachas príomhshrutha tar éis dóibh an t-aonad a fhágáil. Reáchtáiltear cláir oideachais 

CAMHS i gcomhthráth le rannpháirtíocht theiripeach an duine óig agus é/í ag freastal ar an 

aonad othar cónaitheach CAMHS.  

Cistíonn an Roinn Oideachais agus Scileanna an soláthar oideachais i gceithre scoil ar an 

láithreán atá ceangailte le haonaid othar cónaitheach CAMHS, dá ngairtear scoileanna 

CAMHS anseo feasta. Is ceangailte leis na haonaid othar cónaitheach CAMHS seo a leanas 

atá na ceithre scoil CAMHS a ndearnadh meastóireacht orthu mar chuid den tuarascáil seo: 

 Éist Linn, Bessborough, Corcaigh 

 Ospidéal Pháirc Mhuirlinne, Gaillimh 

 Linn Dara, Gort na Silíní, Baile Formaid, Baile Átha Cliath 22 

 Ospidéal Naomh Uinseann, Fionnradharc, Baile Átha Cliath  

Is ar cháilíocht fhoriomlán an tsoláthair oideachais sna scoileanna CAMHS a dhírítear sa 

tuarascáil seo. Is é an aidhm atá leis an tuarascáil eolas a dhéanamh do chreat beartais a 

fhorbairt le haghaidh an tsoláthair oideachais i scoileanna CAMHS. Is obair í sin atá á 

déanamh faoi láthair ag an Rannóg Oideachais Speisialta sa Roinn Oideachais agus 

Scileanna. Is é an aidhm atá leis an gcreat eolas a dhéanamh don teagasc agus an fhoghlaim 

i suíomh géarmhíochaine, don dóigh a ndéantar scoláirí a ath-imeascadh i soláthar 

príomhshrutha agus don soláthar is féidir a dhéanamh do scoláirí lae, i measc nithe eile.  

Cuirtear i láthair sa tuarascáil na cinntí comhthiomsaithe a d’eascair as cigireachtaí a rinneadh 

ar gach ceann de na scoileanna CAMHS. Déantar moltaí inti freisin le haghaidh an soláthar 

oideachais a fheabhsú tuilleadh sna suíomhanna sin.  
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2. Cúlra na meastóireachta 

Go luath sa bhliain 2019, d’iarr an Rannóg Oideachais Speisialta sa Roinn Oideachais agus 

Scileanna ar an gCigireacht tuarascáil a sholáthar ar cháilíocht an tsoláthair oideachais i 

scoileanna CAMHS. Shainaithin an Rannóg roinnt ceisteanna uileghabhálacha a bhí ar an 

gcreat le haghaidh na meastóireachta. Áiríodh leo sin ceisteanna a bhaineann le cineál an 

tsoláthair oideachais sna scoileanna CAMHS; le cáilíocht an teagaisc agus na foghlama; leis 

an soláthar oideachais d’othair lae; le hath-imeascadh na ndaoine óga ina scoil bhunáite; agus 

le ról na gcúntóirí riachtanas speisialta sna scoileanna atá ceangailte le haonaid CAMHS.  

Measadh samhail na Cigireachta Teagmhasaí a bheith ar an modh is oiriúnaí le haghaidh an 

mheastóireacht a dhéanamh. Cuireadh ar chumas na Cigireachta dá barr obair na scoileanna 

a mheas agus aiseolas le haghaidh feabhais a sholáthar do mhúinteoirí agus do cheannairí 

scoile, agus an méid sin a dhéanamh go measartha tapa. Is féidir cigireachtaí teagmhasacha 

a dhéanamh gan mórán cur isteach ar obair na scoile. Tá siad an-úsáideach freisin maidir le 

faireachán a dhéanamh ar cháilíocht fhoriomlán an tsoláthair oideachais. Aithníonn an 

Chigireacht go n-oibríonn scoileanna laistigh de chomhthéacsanna an-sonrach, agus cuireann 

sí na comhthéacsanna aonair sin san áireamh le linn meastóireachtaí. Ar na tosca 

comhthéacsúla tábhachtacha i scoileanna CAMHS tá an fhíric go bhfuil riocht 

meabhairshláinte diagnóisithe ar na daoine óga a fhreastalaíonn ar na scoileanna agus ní i 

gcónaí a bhíonn siad acmhainneach ó thaobh leighis de chun freastal ar scoil. Ar na tosca 

comhthéacsúla eile tá an fháil ar thacaí cuí do scoláirí agus oiriúnacht an chláir oideachais 

atá ar tairiscint.  
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3. Comhthéacs na scoileanna 

Tá sé aonad CAMHS san iomlán ann in Éirinn. Díobh sin, oibríonn ceithre cinn sa chóras 

cúram sláinte poiblí agus oibríonn dhá cheann sa chóras cúram sláinte príobháideach. Tá 

ceithre cinn díobh lonnaithe i mBaile Átha Cliath, tá ceann amháin lonnaithe i gCorcaigh agus 

tá ceann amháin lonnaithe i nGaillimh. Maidir leis na scoileanna CAMHS uile a ndearnadh 

meastóireacht orthu sa tuarascáil seo, tá siad lonnaithe laistigh de na ceithre aonad phoiblí 

othar cónaitheach CAMHS nó tá siad ceangailte leo. Oibríonn na scoileanna CAMHS i 

gcomhthéacsanna an-sonrach.  

Aonaid CAMHS 

Is Ionaid Cheadaithe iad na haonaid othar cónaitheach CAMHS dá dtagraítear sa tuarascáil 

seo agus déanann an Coimisiún Meabhair-Shláinte clárú, rialáil agus cigireacht orthu. Tá 

aonaid othar cónaitheach CAMHS faoi réir an Achta Meabhair-Shláinte 2001, arna leasú, na 

rialachán comhfhreagrach agus Chóid Chleachtais an Choimisiúin Mheabhair-Shláinte. Tá 

ceanglais rialála ann maidir le cúram agus cóireáil, leis an tsaoráid agus an t-áitreabh agus 

leis an soláthar agus an rialachas sna haonaid othar cónaitheach CAMHS. Baineann tábhacht 

leis na riachtanais oideachais atá ag leanaí a chomhlíonadh chun go soláthrófar pacáiste 

foriomlán cúraim chuimsithigh agus cóireála cuimsithí in ionad ceadaithe4. I gceann de na 

rialacháin sin, mar atá Rialachán 17, tagraítear don cheanglas le hoideachas a sholáthar sna 

haonaid othar cónaitheach CAMHS agus sonraítear an méid seo a leanas ann:  

Cinnteoidh an dílseánach cláraithe go soláthrófar do gach cónaitheoir ar 
leanbh é nó í seirbhísí cuí oideachais i gcomhréir lena riachtanas agus lena 
aois nó lena haois mar a chuirtear in iúl ina phlean cúraim aonair nó ina 
plean cúraim aonair.  

Tá 76 leaba othar cónaitheach san iomlán ag na ceithre aonad phoiblí othar cónaitheach 

CAMHS. Beidh 20 leaba sa bhreis ag an Ospidéal nua do Leanaí atá le hoscailt sa bhliain 

2022. Tá sé beartaithe freisin 10 Leaba Fhóiréinseacha CAMHS sa bhreis a chur isteach san 

Ospidéal Fóiréinseach Nua atá le hoscailt i bPort Reachrann, Baile Átha Cliath, sa bhliain 

2020, rud a fhágfaidh gurbh ionann agus 104 leaba an líon iomlán leapacha othar cónaitheach 

CAMHS a d’fhéadfadh a bheith ann. 

Is leagtha amach sa tábla thíos atá mionsonraí faoi na ceithre aonad CAMHS tráth na 
meastóireachta.  
 
 
 

                                                   

 

4 An Creat Tacaíochta Breithiúnais ón gCoimisiún Meabhair-Shláinte (2018). 
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Ainm na Scoile 
Láthair an 

Aonaid 

An líon reatha leapacha cláraithe 

san aonad CAMHS 

Éist Linn Corcaigh 20 

Scoil Áine, Páirc 

Mhuirlinne 
Gaillimh 20 

Linn Dara 
Baile Átha Cliath 

Thiar 

24 (22 agus 2 leaba 

ardbhreathnóireachta) 

Scoil Ógánach Iósaf 
Baile Átha Cliath 

Thuaidh 
12 

  

Iomlán = 76 Leaba 

(74 leaba agus 

2 leaba ardbhreathnóireachta) 

Foinse: Seirbhísí Meabhairshláinte do Leanaí agus d’Ógánaigh: Treoirlíne Oibriúcháin (2019) An 2ú hEagrán 

 

Othair chónaitheacha 

Is idir 12 bhliain d’aois agus 18 mbliana d’aois atá na leanaí agus na daoine óga a nglactar 

leo le haghaidh ligean isteach in aonad CAMHS. Is gnách go mbíonn neamhord trom 

casta meabhairshláinte orthu agus go mbíonn fianaise shoiléir ann:  

 Go dteastaíonn dianchóireáil laistigh de shuíomh othar cónaitheach.  

 Go bhfuil riosca ann go pointe éigin de bharr an neamhoird mheabhrach atá orthu, 

ar riosca é a bhainisteofaí ar bhealach níos fearr i suíomh othar cónaitheach.  

 

An líon othar a ligeadh isteach in aonaid othar cónaitheach CAMHS sa bhliain 2017. 

 

 

 

Déantar a riachtanais a mheasúnú agus a chur le chéile nuair a ligtear leanbh nó duine 

óg isteach in aonad othar cónaitheach CAMHS. De ghnáth, is é an cliniceoir ligin isteach 

a chomhlánaíonn Plean Cúram Aonair, tar éis dó/di dul i gcomhairle leis an leanbh nó an 

                                                   

 

5 An tOmbudsman do Leanaí (2018). ‘Take My Hand’: Young People’s Experiences of Mental Health Services. 

Ainm na Scoile 
An líon othar a ligeadh isteach sna 

haonaid sa bhliain 20175 

Éist Linn 56 

Scoil Áine, Páirc Mhuirlinne 60 

Linn Dara 66 

Scoil Ógánach Iósaf 44 

Iomlán 226 
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duine óg, le tuismitheoir leis/léi, lena thuismitheoirí/tuismitheoirí agus leis an oibrí 

bunriachtanach. Mionsonraítear ann an chóireáil agus na hidirghabhálacha a theastaíonn 

ón leanbh nó ón duine óg lom láithreach.  Tá comhpháirt oideachais ar áireamh i bPlean 

Cúraim Aonair gach othair chónaithigh6. Leagtar amach i bPlean Cúraim Aonair an cúram 

agus an chóireáil a theastaíonn ón leanbh nó ón duine óg. Is gnách go n-athbhreithníonn 

an fhoireann ildisciplíneach é ar bhonn seachtainiúil. Scaoiltear duine óg amach ó aonad 

othar cónaitheach CAMHS nuair nach dteastaíonn cúram othar cónaitheach uaidh/uaithi 

a thuilleadh. In amanna, glacann roinnt gníomhaireachtaí páirt i bpleanáil um scaoileadh 

amach, lena n-áirítear múinteoirí sna scoileanna CAMHS7. 

B’ionann agus 357 n-othar an líon iomlán othar a ligeadh isteach sna haonaid othar 

cónaitheach CAMHS uile sa bhliain 2017. Ba é 65 lá an meánfhad fanachta. Sa bhliain 

2018, ligeadh 324 othar isteach. Ba é 57 lá an meánfhad fanachta8.  

Scoileanna CAMHS 

San am atá thart, ba mar bhunscoileanna speisialta do leanaí a bhfuil deacrachtaí troma 

mothúchánacha agus iompraíochta acu a bunaíodh na scoileanna atá ceangailte anois leis na 

haonaid othar cónaitheach CAMHS i Linn Dara, in Ospidéal Naomh Uinseann agus in Ospidéal 

Pháirc Mhuirlinne. D’fhreastail na scoileanna ar dhaltaí a bhí idir ceithre bliana d’aois agus 

ocht mbliana déag d’aois. Tar éis breithniú a dhéanamh ar thograí a fuarthas ó 

Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) sa bhliain 2014 maidir leis an soláthar 

oideachais in aonaid CAMHS, chomhaontaigh an Roinn go leithdháilfeadh sí baill foirne 

teagaisc ar scoileanna atá ceangailte le haonaid othar cónaitheach CAMHS.  

Rinneadh an leithdháileadh ar bhonn cóimheas seisear daltaí le múinteoir amháin (6:1), 

bunaithe ar an líon leapacha othar cónaitheach a bhí ar fáil i ngach aonad CAMHS. Tá an 

cóimheas sin coibhéiseach leis an gcóimheas ball foirne teagaisc a sholáthraítear le haghaidh 

scoláirí a bhfuil neamhord trom mothúchánach agus iompraíochta orthu, a mheastar a bheith 

ar an neamhord is coitianta i measc an phobail scoláirí a fhreastalaíonn ar aonaid CAMHS. Ag 

teacht ar an gcinneadh sin di, thug an Roinn aird ar an argóint a chuir FSS ar aghaidh, áit ar 

luaigh FSS go gcuirtear ualach mór breise ar gach múinteoir de bharr an ardráta aistrithe 

scoláirí, ar saintréith uathúil de scoileanna CAMHS í. Chun críocha riaracháin, cuireann an 

Roinn na scoileanna atá ceangailte le haonaid CAMHS i gcatagóir na mbunscoileanna 

speisialta a fhreastalaíonn ar leanaí agus daoine óga ar othair chónaitheacha iad sna haonaid 

CAMHS.  Is ar aois iar-bhunscoile atá na hothair uile, beagnach, atá in aonaid CAMHS, áfach.  

                                                   

 

6 An Coimisiún Meabhair-Shláinte (2020). Individual Care Planning, 2016-2018 in Review. 

7 Seirbhísí Meabhairshláinte do Leanaí agus d’Ógánaigh – Treoirlíne Oibriúcháin (2019). 

8 Tuarascálacha Bliantúla an Choimisiúin Mheabhair-Shláinte don bhliain 2018 agus don bhliain 2019.  
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Is scoileanna aitheanta iad trí cinn de na ceithre scoil CAMHS dá dtagraítear thuas. Tá uimhir 

rolla leis an Roinn acu, cloíonn siad le ciorcláin ón Roinn agus tá siad i dteideal ionaid 

scrúdaithe a bhunú ina scoil, áit ar féidir leis na hothair chónaitheacha scrúduithe stáit a 

dhéanamh ann. Is féidir leis na múinteoirí sna suíomhanna sin leas a bhaint as forbairt 

ghairmiúil leanúnach a soláthraíonn an Roinn agus a gníomhaireachtaí í. Oibríonn Éist Linn, 

an ceathrú scoil CAMHS, ar an mbealach céanna, tríd is tríd, is a oibríonn na trí scoil CAMHS 

eile.  Tá an soláthar oideachais in Éist Linn difriúil, áfach, sa dóigh is gur bunaíodh í faoin 

gCoiste Gairmoideachais, ar Bord Oideachais agus Oiliúna é anois, in ionad í a bhunú trí 

bhunscoil speisialta nua a bhunú.  Rinneadh amhlaidh chun roghanna curaclaim iar-bhunscoile 

a sholáthar atá bunaithe ar riachtanais na scoláirí agus chun solúbthacht a thabhairt de réir na 

riachtanas sin, agus aird á tabhairt ar an bhfíric gur ar aois iar-bhunscoile atá na daoine óga a 

fhreastalaíonn ar an aonad.  

Cé go dtugtar scoil ar Éist Linn, níl sí aitheanta ag an Roinn mar scoil agus níl uimhir rolla aici. 

Níl oibleagáid uirthi cloí le ciorcláin ón Roinn agus ní fhéadfaidh sí gníomhú mar ionad 

scrúdaithe le haghaidh scrúduithe stáit. Is amhlaidh, áfach, go bhfuil socrú i bhfeidhm ag an 

scoil le scoil áitiúil chun go bhféadfaidh scoláirí scrúduithe an Teastais Shóisearaigh nó na 

hArdteistiméireachta a dhéanamh agus iad ag freastal ar an aonad othar cónaitheach. Níl 

teidlíocht uathoibríoch ag na múinteoirí in Éist Linn i leith freastal ar chúrsaí forbartha gairmiúla 

leanúnaí a soláthraíonn an Roinn iad.  

Ba mar seo a leanas a bhí an líon múinteoirí a leithdháileadh ar na scoileanna CAMHS tráth 

na meastóireachta: 

Scoil Foireann Teagaisc 

Scoil Áine Ceathrar (an príomhoide san áireamh) 

Linn Dara 

Príomhoide amháin 

Beirt mhúinteoirí don aonad othar cónaitheach + 

Beirt mhúinteoirí don scoil lae +  

15 huaire le haghaidh teagasc duine le duine 

Scoil Ógánach Iósaf  Príomhoide amháin + ceathrar múinteoirí 

Éist Linn 

Beirt mhúinteoirí lánaimseartha (an príomhoide san 

áireamh)   

Beirt mhúinteoirí páirtaimseartha  

 

Cé go n-oibríonn na scoileanna ar bhealach comhchosúil ó lá go lá, tá struchtúir éagsúla 

rialachais i bhfeidhm acu. Tá Scoil Áine faoi phátrúnacht Uachtarán Ollscoil na hÉireann, 

Gaillimh, tá Linn Dara faoi phátrúnacht Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus 

tá Scoil Ógánach Iósaf ina scoil Chaitliceach faoi phátrúnacht Ardeaspag Caitliceach 

Bhaile Átha Cliath. Tráth na meastóireachta, bhí Scoil Áine ag iarraidh comhlacht 

pátrúnachta nua a bhunú. Tá Éist Linn faoi phátrúnacht Bhord Oideachais agus Oiliúna 
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Chorcaí. Faigheann gach scoil CAMHS tacaíocht ó bhord bainistíochta a gceapann an 

pátrún é chun a chinntiú go mbainisteofaí na scoileanna ar bhealach ina dtugtar an t-

oideachas is fearr is féidir dá scoláirí uile. Chuir na scoileanna in iúl go bhfuil raon leathan 

saineolais agus taithí ag comhaltaí aonair den bhord agus go bhfuil tuiscint acu ar 

struchtúr eagrúcháin na scoile agus ar riachtanais oideachasúla agus theiripeacha na 

scoláirí.  

Thuairiscigh trí cinn de na scoileanna go raibh a mbord bainistíochta comhdhéanta go 

cuí, gur tháinig sé le chéile go rialta, gur choinnigh sé miontuairiscí cruinnithe agus gur 

chomhlíon sé ról tábhachtach i mbeartais churaclaim agus riaracháin na scoile a 

athbhreithniú agus a dhaingniú. I scoil amháin, thuairiscigh an príomhoide nach raibh aon 

chruinnithe ag an mbord le tamall anuas agus nach raibh gach ceann de bheartais agus 

pleananna na scoile daingnithe aige tráth na meastóireachta.  

Tá na ceithre scoil CAMHS lonnaithe i bhfoirgnimh scoile ainmnithe ar champas na n-aonad 

othar cónaitheach CAMHS nó cóngarach dó. Tá Scoil Ógánach Iósaf lonnaithe i bhfoirgneamh 

aonstóir dea-chothabháilte ar thailte Ospidéal Naomh Uinseann. Maidir leis na trí scoil eile, tá 

siad nua-aimseartha agus tógadh iad le déanaí, a bheag nó a mhór. Tríd is tríd, tá dea-shaoráidí 

ann sna scoileanna. Áirítear leo roinnt seomraí ranga, sainseomraí amhail seomra ealaíne, 

giomnáisiam agus roinnt seomraí coimhdeacha. Tá rochtain ar limistéir lasmuigh ag gach ceann 

de na scoileanna. Tríd is tríd, tá na seomraí ranga geal agus taitneamhach agus tá go leor 

acmhainní acu ó thaobh trealaimh oiriúnaigh theagaisc de, lena n-áirítear trealamh TF. Tá 

atmaisféar dearfach le sonrú fud fad na scoileanna. Is scoileanna measartha beag iad na ceithre 

scoil uile, tá siad scaipthe ón taobh geografach de agus déileálann siad le scoláirí a bhfuil 

riachtanais ar leith acu.  
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4. An creat le haghaidh na meastóireachta 

Roimh an meastóireacht, d’iarr Rannóg Oideachais Speisialta na Roinne ar an 

gCigireacht díriú ar roinnt réimsí sonracha.  Ba é sin an creat foriomlán le haghaidh na 

meastóireachta.  Iarradh ar an gCigireacht tuarascáil a chur isteach ina dtabharfaí 

breithiúnais ar na nithe seo a leanas: 

a) Cineál an tsoláthair oideachais sna scoileanna atá ceangailte le haonaid CAMHS 

b) Cáilíocht an teagaisc agus na foghlama sna scoileanna 
c) Cineál an tsoláthair oideachais do scoláirí lae 
d) An dóigh a ndéantar scoláirí a ath-imeascadh sa scoil príomhshrutha 
e) An Soláthar Cúntóirí Riachtanas Speisialta 

Bonn eolais faoi bhreithiúnais na gCigirí maidir le teagasc agus foghlaim sa 

mheastóireacht seo ba ea Ag Breathnú ar an Scoil Againne – Creat Cáilíochta (2016) ón 

gCigireacht.  Tar éis na nithe a ndíreofaí orthu sa mheastóireacht, na comhthéacsanna 

agus na n-acmhainní ar fáil a bhreithniú, rinneadh cigireacht theagmhasach i ngach scoil. 

Le linn Cigireachtaí Teagmhasacha, meastar cáilíocht na pleanála múinteoirí, an 

mheasúnaithe, an teagaisc agus na foghlama. Breithnítear iontu freisin an fháil ar 

acmhainní, lena n-áirítear acmhainní TF, agus cur chun feidhme na dTreoirlínte Cosanta 

Leanaí sa scoil.  

Chaith beirt chigirí lá iomlán i ngach suíomh, ar lena linn a ghlac siad páirt in idirphlé 

gairmiúil le príomhoidí scoile agus le múinteoirí, a bhreathnaigh siad an teagasc agus an 

fhoghlaim go díreach i seomraí ranga, a d’athbhreithnigh siad doiciméid scoile, agus a 

rinne siad meastóireacht ar ghnéithe den teagasc, den fhoghlaim, de ghnóthachtáil na 

ndaltaí agus den tacaíocht do dhaltaí. Áiríodh leis na gníomhaíochtaí cigireachta eile 

caidreamh le scoláirí, nuair ba chuí, scrúdú ar a gcuid oibre, agus athbhreithniú ar 

ullmhúchán scríofa agus taifid mheasúnaithe na múinteoirí, dá mb’ann. Ag deireadh na 

cuairte meastóireachta i ngach scoil, thug na cigirí aiseolas ó bhéal ar thorthaí na 

meastóireachta do phríomhoide na scoile. Ag teacht sna sála ar na ceithre chigireacht a 

chur i gcrích, comhthiomsaíodh na cinntí chun freagra a thabhairt ar na 

príomhcheisteanna uileghabhálacha ar chuir an Rannóg Oideachais Speisialta iad.  

Cineál an tsoláthair oideachais 

Soláthraíonn na ceithre scoil CAMHS uile leanúnachas oideachais d’othair chónaitheacha 

sna haonaid CAMHS agus soláthraíonn siad tacaíocht le haghaidh ath-imeascadh na n-

othar sin ina scoil bhunáite nó ina n-ionad oideachais. I scoileanna CAMHS, reáchtáiltear 
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cláir oideachais i gcomhthráth le rannpháirtíocht theiripeach an duine óig9. I ngach ceann 

de na scoileanna CAMHS, is é an gá oideachais is mó ná an gá le rochtain ar an 

gcuraclam iar-bhunscoile ós rud é gur idir dhá bhliain déag d’aois agus ocht mbliana déag 

d’aois atá na daoine óga uile, beagnach, a fhreastalaíonn ar aonaid CAMHS. Cé go bhfuil 

deacrachtaí síciatracha nó meabhairshláinte ag formhór na scoláirí, tá an chuid is mó 

díobh in ann an curaclam iar-bhunscoile príomhshrutha a leanúint, i gcás go bhfuil siad 

acmhainneach ó thaobh leighis de chun déanamh amhlaidh.  Is féidir go mbeidh ábhair 

ardleibhéil Teastais Shóisearaigh agus Ardteistiméireachta á ndéanamh ag an-chuid de 

na scoláirí a fhreastalaíonn ar na scoileanna. Fágann sé sin nach mór do na múinteoirí 

raon leathan eolais agus saineolais a bheith acu ar réimsí éagsúla ábhair agus nach mór 

dóibh dea-eolas agus dea-thuiscint a bheith acu ar fhorbairtí sa churaclam iar-bhunscoile 

agus ar sholáthar an churaclaim. Tá riachtanais speisialta oideachais agus deacrachtaí 

meabhairshláinte araon ag roinnt de na scoláirí a fhreastalaíonn ar scoileanna CAMHS. 

Fágann sé sin go dteastaíonn raon leathan saineolais agus scileanna ó mhúinteoirí chun 

go mbeidh siad in ann freastal ar riachtanais na scoláirí uile.  

Ní mór do mhúinteoirí a oibríonn i suíomh géarmhíochaine fíorspeisialaithe páirt dhiongbháilte 

a ghlacadh i bhforbairt ghairmiúil leanúnach.  Tá dea-fhianaise ann i bhformhór na scoileanna 

go bhfuil tiomantas ag múinteoirí do pháirt a ghlacadh i bhforbairt ghairmiúil leanúnach chun 

cur leis an eolas agus na scileanna a theastaíonn chun freastal ar na riachtanais éagsúla atá 

ag scoláirí sna scoileanna. Tá sé sin ábhartha go háirithe i bhfianaise forbairtí sa churaclam 

iar-bhunscoile le déanaí.  

Dúshlán breise do na múinteoirí a oibríonn in Éist Linn, áfach, is ea an fhíric nach bhfuil an 

scoil aitheanta ag an Roinn mar scoil. Mar sin féin, tá ag éirí le samhail an tsoláthair in Éist 

Linn.  Baineann Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí leas as Uaireanta Teagaisc chun 

aghaidh a thabhairt ar riachtanais oideachais na scoile agus chun solúbthacht a sholáthar ó 

thaobh imlonnú múinteoirí de. Toradh a d’fhéadfadh a bheith ar an tsamhail sin is ea go leor 

solúbthachta a thabhairt don scoil chun freagairt go héifeachtach do riachtanais na scoláirí 

agus do chomhthéacs athraitheach na scoile.  Dá ainneoin sin, baineann laigí dúchasacha 

leis an bhfíric nach bhfuil aitheantas foirmiúil mar scoil ag an scoil.  Ceann de na laigí is mó 

díobh sin is ea an fhíric nach mbíonn forbairt ghairmiúil leanúnach ar fáil de ghnáth do 

mhúinteoirí sa suíomh.  

Moltar, dá bhrí sin, go ndéanfadh Éist Linn iarratas chuig an Roinn ar stádas mar scoil 

aitheanta chun go bhféadfadh sí bheith níos ailínithe le hoibriú na scoileanna eile agus 

go bhféadfadh na múinteoirí leas a bhaint as tacaí na Roinne i dtaca le forbairt 

ghairmiúil leanúnach.  

                                                   

 

9 Suíomh Gréasáin Aonad Othar Cónaitheach Ógánach Iósaf (arna rochtain an 22 Aibreán 2020]. 
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Maidir leis an soláthar oideachais, bhí éagsúlacht ann sa cháilíocht a chonacthas sa 

chleachtas sna ceithre scoil. Ceann amháin de na príomhthosca a raibh tionchar acu ar 

cháilíocht fhoriomlán an tsoláthair oideachais ba ea éifeachtacht na struchtúr 

ceannaireachta agus bainistíochta a bhí i bhfeidhm. Cé gur dea-fhorbartha a bhí na 

struchtúir cheannaireachta agus bhainistíochta agus go raibh na struchtúir sin ag obair go 

héifeachtach sa scoil, bhí fianaise ann ar dhea-línte cumarsáide agus comhair a bheith ar 

bun idir príomhphearsana san aonad CAMHS agus na múinteoirí sa scoil CAMHS.  

Cé nach raibh sí le feiceáil i ngach scoil, b’amhlaidh i bhformhór na scoileanna go raibh 

dea-chumarsáid ar bun idir an bord bainistíochta agus an scoil agus idir an scoil, na 

tuismitheoirí agus scoileanna bunáite na scoláirí. Sna scoileanna sin, bhí na struchtúir 

bhainistíochta dea-bhunaithe freisin agus rinneadh beartais ábhartha a dhaingniú, a 

athbhreithniú agus a choinneáil ar bun. Bhí fáil ar bheartais rollaithe, ar thaifid freastail 

agus neamhfhreastail agus ar amchláir. Tráth na meastóireachta, bhí trí cinn de na ceithre 

scoil ag cloí le Ciorclán 0081/2017 ón Roinn Oideachais agus Scileanna maidir le 

Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna. Tá 

na scoileanna uile ag cloí leis an gCiorclán sin ón meastóireacht i leith. In dhá cheann de 

na scoileanna, bhíothas ag baint úsáid as córas bogearraí cuí, mar a bhí an Líonra 

Cáilíochta um Sheirbhísí Meabhairshláinte Othar Cónaitheach do Leanaí agus 

d’Ógánaigh (QNIC), chun na taifid ábhartha uile a choinneáil.  

In dhá cheann de na scoileanna, bhí scóip ann chun gnéithe de na struchtúir 

cheannaireachta agus bhainistíochta a bhí i bhfeidhm a fhorbairt. Sna scoileanna sin, bhí 

fianaise ann nár dhea-bhunaithe a bhí na línte cumarsáide idir an scoil agus na baill uile 

de phobal na scoile.  D’iarr roinnt príomhoidí comhairle ó na cigirí ar lá na meastóireachta 

i ndáil leis an gclár oibre a bhí á thairiscint acu agus i ndáil le bainistíocht taifead. D’iarr 

scoil amháin soiléiriú i ndáil leis na doiciméid um chosaint leanaí ba cheart a choinneáil 

agus i ndáil leis an dóigh ar cheart na doiciméid sin a chur i láthair. Bhí scóip ann chun 

feabhas a chur ar na taifid um chosaint leanaí a cuireadh i láthair. Tríd is tríd, tá scóip ann 

chun na struchtúir éifeachtacha éifeachtúla bhainistíochta agus eagrúcháin atá i bhfeidhm 

i roinnt scoileanna a leathnú chuig na scoileanna uile. D’fhéadfadh gurbh é an bealach is 

fearr ina bhféadfaí é sin a dhéanamh ná samhail rialachais a bhunú sna ceithre scoil, ar 

samhail í trína bhféadfaí comhar, cumarsáid agus comhroinnt an dea-chleachtais idir na 

scoileanna a mhéadú.   

Chun críche comhsheasmhachta, agus ar mhaithe le feabhas a chur ar cháilíocht fhoriomlán 

an tsoláthair oideachais i scoileanna CAMHS, moltar go mbeadh tuilleadh comhleanúnachais 

ann idir na struchtúir rialachais, cheannaireachta agus bhainistíochta atá i bhfeidhm i ngach 

ceann de na ceithre scoil. Ar an mbealach sin, bheifí in ann an dea-chleachtas atá le feiceáil 

i roinnt scoileanna a leathnú chuig na scoileanna uile.  
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Moltar go gcuirfeadh an Rannóg Oideachais Speisialta grúpa oibre ar bun chun 

iniúchadh a dhéanamh ar shamhail rialachais agus bainistíochta a fhorbairt do na 

ceithre scoil CAMHS, ar samhail í lena gcruthófaí creat níos comhoibríche le haghaidh 

na scoileanna sin a bhainistiú.  

Teagasc agus foghlaim 

Is féidir le roinnt tosca comhthéacsúla a bhaineann le hoibriú na n-aonad CAMHS tionchar a 

imirt ar oibriú na scoileanna CAMHS. Cé go mbaineann tábhacht le cáilíocht an tsoláthair 

oideachais, bíonn méid áirithe solúbthachta ag teastáil le linn an clár a sholáthar sna 

scoileanna. Uaireanta, bíonn áitíocht leapacha san aonad CAMHS i bhfad faoi bhun 

lánacmhainne ar roinnt cúiseanna, lena n-áirítear deacrachtaí a bhaineann leis na baill foirne 

leighis riachtanacha a fhoinsiú. Ina theannta sin, is féidir le bearta atá ceaptha chun freastal 

ar dhaoine óga a bhfuil riachtanais chasta acu, lena n-áirítear mórdhúshláin iompraíochta, dul 

i bhfeidhm ar an acmhainn fhoriomlán leapacha, toisc go mbíonn seans ann go ndúnfar 

leapacha eile sna haonaid chun sábháilteacht daoine óga agus ball foirne a chinntiú.  

Ní bhíonn gach duine óg a fhreastalaíonn ar aonaid CAMHS acmhainneach ó thaobh leighis 

de chun leas a bhaint as an soláthar oideachais le linn a bhfanachta ar fad. Uaireanta, is cois 

na leapa acu a thugtar an soláthar oideachais do dhaoine óga. Freastalaíonn leanaí agus 

daoine óga ar na scoileanna ar feadh roinnt seachtainí nó míonna agus féadfaidh siad rollú 

sa scoil nó imeacht aisti ag aon am le linn an téarma. Freastalaíonn othair chónaitheacha ar 

chomhairleoireacht agus ar thacaí teiripeacha eile le linn an lae scoile freisin. Dá bhrí sin, 

teastaíonn ardleibhéal solúbthachta chun an curaclam a sholáthar mar gheall ar chineál 

neamhbhuan na rolluithe sna scoileanna CAMHS. Breathnaíodh an tsolúbthacht sin i ngach 

ceann de na scoileanna. 

Teastaíonn ardleibhéal solúbthachta chun cláir oibre a dhearadh do scoláirí freisin. D’fhéadfadh 

an Leanúntas Tacaíochta agus úsáid Chomhad an Scoláire um Leanúntas Tacaíochta tacú leis 

an bpróiseas seo. Tá riachtanais shonracha oideachais ag gach leanbh agus duine óg a 

fhreastalaíonn ar aonad othar cónaitheach CAMHS. Tugtar le fios san fhianaise go mbíonn ag 

éirí leis na scoileanna, tríd is tríd, na leibhéil solúbthachta a theastaíonn faoin tsamhail um 

sholáthar oideachais a thabhairt.  

Gné lárnach den soláthar oideachais sna scoileanna lena mbaineann is ea an teagmháil tosaigh 

leis an dalta aonair.  Tráth an rollaithe, buaileann múinteoirí le scoláirí ag cruinniú ionduchtúcháin 

chun plé a dhéanamh ar a bhfoghlaim roimhe agus ar na riachtanais láithreacha foghlama atá 

acu. Nuair is cuí agus nuair is féidir, agus le toiliú na scoláirí agus na dtuismitheoirí nó na 

gcaomhnóirí, déantar teagmháil le scoil nó ionad oideachais an scoláire. Tar éis an agallaimh 

thosaigh le scoláirí, agus tar éis na teagmhála le tuismitheoirí agus le scoileanna, dearann na 

múinteoirí plean oideachais atá bunaithe ar riachtanais shainaitheanta agus cumas sainaitheanta 

an scoláire. Bhí dea-fhianaise ann go bhfuil cleachtais mhúinteoirí bunaithe ar na pleananna sin.   

Ba léir sna scoileanna an caidreamh dearfach atá ar bun idir na múinteoirí agus na scoláirí. 

Cuireadh an soláthar oideachais ar fáil i suíomhanna éagsúla eagrúcháin atá oiriúnach do 

riachtanais agus cumas na scoláirí. Baineadh úsáid as cineálacha difriúla cur chuige 
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teagaisc, lenar áiríodh teagasc ar bhonn duine le duine agus grúpaí beaga scoláirí. Bhí 

cáilíocht an teagaisc agus na foghlama a breathnaíodh oiriúnach do riachtanais agus cumas 

na scoláirí. Chothaigh na múinteoirí forbairt iomlánaíoch scoláirí agus cothromaíocht idir 

eispéiris foghlama curaclaim, comhchuraclaim agus seach-churaclaim, lenar áiríodh 

gníomhaíochtaí amhail lúthchleasaíocht, ealaín agus garraíodóireacht. Tugadh tacaíocht do 

na scoláirí leanúint le dul chun cinn a dhéanamh i dtreo cúrsaí Teastais Shóisearaigh agus 

Ardteistiméireachta. Tugadh tacaíocht chun go bhféadfadh na scoláirí leanúint le tabhairt faoi 

mhodúil do chláir scoile amhail an Ardteistiméireacht Fheidhmeach agus tionscadail a chur 

ar aghaidh agus a chríochnú don Teastas Sóisearach agus don Ardteistiméireacht.  

Thug na múinteoirí raon leathan tacaí oideachais chun foghlaim scoláirí a spreagadh. Bhí raon 

acmhainní teagaisc a bhí ábhartha do gach réimse ábhair den churaclam ar fáil agus baineadh 

úsáid chuí astu. Chabhraigh ábhair a bhí ceaptha ag an múinteoir le heispéiris foghlama difreálaí 

a sholáthar. Baineadh úsáid thairbheach as Teicneolaíocht na Faisnéise agus na Cumarsáide 

(TFC) chun cur le rochtain scoláirí ar an gcuraclam.  

Chuir na scoileanna uile doiciméid phleanála éagsúla dá gcuid oibre i láthair, ach bhí éagsúlacht 

ann ó scoil go scoil maidir le cáilíocht na bpleananna. I roinnt scoileanna, bhí pleananna 

mionsonraithe agus taifid mhionsonraithe ar dhul chun cinn foghlama ar fáil agus measadh gur 

baineadh úsáid éifeachtach astu chun bonn eolais a chur faoi chleachtas. I scoileanna eile, áfach, 

bhí na pleananna de chineál ginearálta agus níor díríodh go sonrach ar riachtanais na scoláirí 

iontu. Thug na scoileanna forbhreathnú ar na dúshláin a bhaineann le pleanáil a dhéanamh do 

scoláirí a d’fhéadfadh a bheith as láthair de bharr chineál neamhbhuan a gcuid freastail. Bhí 

fianaise ann ar thaifid mhionsonraithe mheasúnachta i roinnt scoileanna, ar taifid iad inar léiríodh 

dul chun cinn foghlama na scoláirí go soiléir. I gcás eile, ba ar dhroch-chaighdeán a bhí na taifid 

mheasúnaithe a cuireadh i láthair le linn na meastóireachta. Ba cheart an cleachtas éifeachtach 

atá ann i roinnt scoileanna i ndáil le taifid phleanála agus mheasúnaithe a leathnú chuig na 

scoileanna uile.  

Moltar go gcuirfeadh an grúpa oibre atá beartaithe treoirlínte le chéile chun tacú le 

dul chun cinn scoláirí a phleanáil, a mheasúnú agus a thaifeadadh i scoileanna 

CAMHS ar mhaithe le cleachtas éifeachtach a chur chun cinn agus 

comhsheasmhacht a sholáthar ar fud na scoileanna CAMHS.   

An soláthar oideachais d’othair lae 

Uaireanta, ní bhíonn na leapacha uile in aonaid othar cónaitheach CAMHS líonta. 

Comhaontaíodh go bhféadfadh scoileanna CAMHS úsáid a bhaint as an acmhainn teagaisc 

atá fágtha acu óna gcóimheas leithdháilte 6:1 chun treoir nó tacaíocht a thairiscint do scoláirí 

a fhreastalaíonn ar shaoráidí CAMHS mar othair lae agus chun cabhrú le leanúnachas éigin 

oideachais ó scoil bhunáite na scoláirí a chothabháil nó le hidirchaidreamh a dhéanamh lena 

scoil bhunáite ar laethanta ar a bhfreastalaíonn siad ar an aonad CAMHS.  
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Is é is othar lae ann ná duine óg a fhreastalaíonn ar Aonad CAMHS, ar an mbealach céanna 

le hothar cónaitheach, ach nach gcónaíonn san Aonad. I gcás roinnt scoláirí a fhreastalaíonn 

ar an scoil mar othair lae faoi láthair, bhí siad ag freastal ar aonaid CAMHS mar othair 

chónaitheacha roimhe seo agus tá a rannpháirtíocht leanúnach leis an scoil CAMHS ceaptha 

chun tacú le hath-imeascadh leanúnach sa soláthar príomhshrutha.     

Soláthraíonn Linn Dara scoil lae agus reáchtálann sí Clár Conairí Scoile freisin ina ndírítear 

ar thacaíocht oideachais a thabhairt do dhaoine óga a bhfuil fadhbanna fadtéarmacha freastail 

acu de dheasca géardheacrachtaí meabhairshláinte. Reáchtáiltear seisiúin duine le duine sa 

bhaile i dtús an tsoláthair sin, nuair is cuí. Ina dhiaidh sin, reáchtáiltear seisiúin duine le duine 

ar an láithreán nó i ngrúpa ina bhfuil seisear óga ar a mhéad. Is é príomhaidhm an ghrúpa ná 

spás a thabhairt inar féidir tacú le daoine óga filleadh ar shuíomh seomra ranga, scileanna 

sóisialta a fhoghlaim agus a chleachtadh, agus am a chaitheamh le piaraí i dtimpeallacht 

chomhsheasmhach, rialaithe agus shábháilte. Tógtar atreoruithe ar bhonn leanúnach. 

Fad a bheidh scoláirí rollaithe sa dá chlár i Linn Dara, déanfaidh an scoil idirchaidreamh leis 

an oibrí bunriachtanach ainmnithe CAMHS agus tabharfaidh sí an t-eolas is deireanaí ar dhul 

chun cinn go rialta. Cuirtear Plean Oideachais Aonair le chéile do gach duine óg agus déantar 

naisc chumarsáide rialta a bhunú agus a chothabháil le scoil bhunáite na scoláirí. Forbraítear 

plean le haghaidh filleadh céimnithe ar an scoil. Bhí na cláir sin i bhfeidhm ag am na 

meastóireachta.  

Mar gheall ar a chasta atá riachtanais mheabhairshláinte daoine óga, measann an Chigireacht 

go ndéanann an dá chlár thuasluaite rannchuidiú luachmhar maidir le conair téarnaimh an 

duine óig.  Ba cheart breithniú a dhéanamh ar chúnamh a thabhairt do na scoileanna eile cláir 

den chineál céanna a sholáthar chun tacú le hath-rannpháirtíocht an duine óig leis an 

oideachas.  Ba cheart breithniú a dhéanamh ar an acmhainneacht atá ann go gcuirfeadh gach 

ceann de na ceithre scoil seirbhís oideachais ar fáil faoi chuimsiú creata conaire 

comhaontaithe téarnaimh do dhaltaí atá as láthair ón scoil faoi láthair de dheasca 

mórdheacrachtaí meabhairshláinte.  Níor cheart seirbhísí oideachais den sórt sin a thairiscint 

ach amháin ar bhonn gearrthéarmach. Ba cheart an aidhm fhollasach a bheith leo tacú le 

hath-imeascadh an duine óig ina shocrúchán/socrúchán príomhshrutha.  Mar chuid den chreat 

conaire téarnaimh, ba cheart iniúchadh a dhéanamh freisin ar an acmhainneacht atá ann go 

dtacódh na scoileanna CAMHS leis an soláthar i scoileanna príomhshrutha áitiúla.    

Is mar othair sheachtracha a fhreastalaíonn roinnt daoine óga ar aonaid CAMHS.  Is é is othar 

seachtrach ann ná duine óg a fhreastalaíonn ar an aonad CAMHS le haghaidh coinní 

sonraithe, ach a fhreastalaíonn ar an scoil áitiúil nó a fhaigheann teagasc sa bhaile ar shlí eile. 

Is é beartas na Roinne ina leith sin ná nach gcuirfear an soláthar oideachais i scoileanna 

CAMHS ar fáil d’othair sheachtracha in aon imthosca. 

Moltar go gcuirfeadh an grúpa oibre atá beartaithe treoirlínte le chéile maidir leis an 

soláthar oideachais d’othair lae i scoileanna lae atá ceangailte le scoileanna CAMHS 

chun tacú le hath-imeascadh na ndaoine sin san oideachas príomhshrutha.  
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Ath-imeascadh daoine óga san oideachas 

príomhshrutha  

Is é an cuspóir atá le scoileanna CAMHS ná leanúnachas an oideachais a sholáthar don dalta 

agus tacú lena ath-imeascadh/hath-imeascadh san oideachas. Chun é sin a dhéanamh, 

teastaíonn ardleibhéal cumarsáide agus comhordaithe idir na haonaid CAMHS, na scoileanna 

CAMHS, scoileanna bunáite na scoláirí, tuismitheoirí agus na scoláirí iad féin. Tá nósanna 

imeachta i bhfeidhm i bhformhór na scoileanna chun ath-imeascadh daoine óga a chinntiú tar 

éis dóibh fanacht in aonad CAMHS mar othar cónaitheach. D’fhorbair na príomhoidí caidreamh 

dearfach le scoileanna bunáite na scoláirí, go háirithe i gcásanna ina bhfuil siad lonnaithe i ngar 

don aonad CAMHS. I gcásanna áirithe, tugann baill de na foirne CAMHS cuairt ar na scoileanna 

in éineacht le príomhoide na scoile. Is eol go maith do scoileanna CAMHS an tábhacht a 

bhaineann le coimircí a chur i bhfeidhm le haghaidh faisnéis phearsanta íogair a chomhroinnt 

agus a choinneáil agus le toiliú eolasach a fháil ó thuismitheoirí agus scoláirí ar aon dul leis na 

treoirlínte do scoileanna faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí.  

Tacaíonn na scoileanna go gníomhach le hath-imeascadh na scoláirí i saoráidí eile, lena n-

áirítear Ógtheagmháil agus an Líonra Náisiúnta Foghlama, de réir mar is cuí. Tríd is tríd, 

déantar dea-bhainistiú ar aistriú na scoláirí idir na haonaid CAMHS agus a scoileanna féin. 

Bíonn na scoileanna uile, beagnach, toilteanach idirchaidreamh a dhéanamh le scoileanna 

agus gníomhaireachtaí seachtracha chun freastal ar na riachtanais atá ag gach dalta. 

Cothaítear agus éascaítear rannpháirtíocht tuismitheoirí freisin. Tuairiscíonn na scoileanna go 

bhfuil caidreamh dearfach acu le tuismitheoirí agus, i mbeagnach gach cás, tá toiliú acu 

teagmháil a dhéanamh le scoileanna bunáite na scoláirí i ndáil leis na scoláirí agus lena gcláir 

oibre. Bonn agus taca ag an gcaidreamh sin is ea na hardleibhéil iontaoibhe a gnóthaíodh le 

himeacht ama.  

Níl an cleachtas sin le feiceáil sna scoileanna uile, áfach.  Ní raibh na naisc idir an scoil 

CAMHS agus na scoileanna bunáite dea-bhunaithe i gcás amháin, rud a d’fhéadfadh dul i 

bhfeidhm ar cháilíocht ath-imeascadh na scoláirí sna scoileanna bunáite sin.   

Moltar go gcuirfeadh an grúpa oibre atá beartaithe treoir shoiléir do scoileanna le chéile 

maidir le hath-imeascadh scoláirí ina scoileanna bunáite nó ina n-ionaid oideachais tar 

éis dóibh freastal ar scoil CAMHS.   

An soláthar cúntóirí riachtanas speisialta (CRSanna) 

Le linn an lae scoile, freastalaíonn scoláirí ar chomhairleoireacht agus ar thacaí teiripeacha eile. 

Dá bhrí sin, ní mór na scoláirí a thionlacan idir an scoil agus na haonaid ag amanna difriúla le 

linn an lae. Ba iad baill foirne cúraim nó soláthraithe seirbhísí teiripeacha a rinne sé sin i 

bhformhór na gcásanna. Nuair a d’oibrigh siad mar scoileanna speisialta do leanaí a bhfuil 

deacrachtaí troma mothúchánacha agus iompraíochta acu, bhí leithdháileadh Cúntóirí 

Riachtanas Speisialta ag dhá cheann de na scoileanna atá ceangailte anois le haonaid CAMHS. 

Choinnigh na scoileanna an leithdháileadh sin ar bhonn eatramhach nuair a d’athraigh siad 

stádas chun a bheith ina mbunscoileanna speisialta atá ceangailte le haonaid CAMHS.  
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Is é beartas na Roinne in imthosca ina bhfuil an soláthar oideachais ceangailte le saoráid leighis 

nó le hospidéal ná nach ndéanfar an cúram a bhíonn á sholáthar ag baill foirne altranais nó 

cúraim ag an tsaoráid a dhúbláil nó a fhorlíonadh trí thacaíocht cúntóirí riachtanas speisialta a 

leithdháileadh. Tuigtear gurb amhlaidh, i gcás go ligfear leanbh isteach in ionad ina soláthraítear 

tacaí cúraim, lena n-áirítear saoráid ospidéil nó aonad CAMHS, gur ar an ionad sin a bheidh an 

phríomhfhreagracht as cúram a thabhairt don leanbh.  

Moltar, dá bhrí sin, go bhfreastalódh baill foirne altranais nó cúraim san ospidéal a bhfuil 

an scoil ceangailte leis ar na riachtanais chúraim atá ag scoláirí.   
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5. Conclúid 

Is minic a labhraítear i dtráchtaireacht shóisialta agus sna meáin faoin méadú ar an líon daoine 

óga a bhfuil deacrachtaí meabhairshláinte acu.  Den chuid is mó, is féidir le seirbhísí áitiúla 

na deacrachtaí sin a chóireáil gan aon ghá leis an duine óg a atreorú chuig sainsoláthar.  Mar 

sin féin, bíonn sainsoláthar ag teastáil do líon an-bheag daoine óga i gcásanna ina bhfuil siad 

thíos le géardheacrachtaí meabhairshláinte le tréimhse fhada.  Sna himthosca sin, tá sé 

ríthábhachtach gur den chéad scoth a bheadh cáilíocht an oideachais atá ar fáil do na daoine 

óga.   

Fuarthas amach sa mheastóireacht seo go bhfuil difríochtaí móra ann, tríd is tríd, i gcáilíocht 

an tsoláthair i roinnt gnéithe tábhachtacha de shaol na scoile.  Is léir go bhfuil saineolas ann 

sna scoileanna agus go bhfuil fonn orthu foghlaim ó eispéiris na scoileanna eile.  Mar sin féin, 

imríonn roinnt saincheisteanna – lena n-áirítear pátrúnacht, cineál scoile agus aitheantas 

foirmiúil – tionchar diúltach ar cháilíocht fhoriomlán an tsoláthair oideachais sna suíomhanna 

lena mbaineann.      
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6. Cinntí 

Is é seo a leanas achoimre ar phríomhchinntí na meastóireachtaí a rinneadh i ngach ceann 

de na ceithre scoil atá ceangailte leis na haonaid CAMHS:   

 Tá raon éagsúil struchtúr rialachais i bhfeidhm i scoileanna CAMHS. Tá ag trí cinn 

de na scoileanna CAMHS bord bainistíochta atá comhdhéanta go cuí. Tagann an 

bord bainistíochta le chéile go rialta agus tacaíonn sé le beartais scoile a 

dhaingniú.  Ní bhíodh bord scoile amháin ag teacht le chéile go rialta ag am na 

meastóireachta.    

 I gcás fhormhór na scoileanna, ach ní gach ceann díobh, tá straitéisí cumarsáide 

an-éifeachtach i bhfeidhm acu le foirne ildisciplíneacha sna haonaid CAMHS. 

Freastalaíonn baill foirne teagaisc ar chruinnithe foirne gach seachtain. Tá éiteas 

comhair, comhairliúcháin agus obair foirne ina chuid lárnach d’obair fhormhór na 

scoileanna lena mbaineann, ach ní gach ceann díobh.  

 Bhí fianaise ann go bhfuil cleachtais an-éifeachtach cheannaireachta agus 

bhainistíochta ar bun i roinnt scoileanna. Bhí fianaise ann freisin, áfach, go bhfuil 

scóip ann chun roinnt de na cleachtais sin a fhorbairt i scoil amháin ar leith.   

 Is é príomhaidhm na scoileanna tacú leis na scoláirí leanúint lena gcuid oideachais 

agus ath-imeascadh ina scoileanna féin.  

 Féachann na múinteoirí ar an soláthar oideachais mar ghné thábhachtach den 

chlár foriomlán. Tugann na scoileanna raon leathan tacaí oideachais atá ábhartha 

d’aois, cumas agus riachtanais na scoláirí.  

 Dearbhaítear sna scoileanna an ról dearfach a imríonn an t-oideachas agus 

dírítear iontu ar fhorbairt iomlánaíoch gach scoláire a chur chun cinn i 

dtimpeallacht ina gcothaítear cúram, meas agus ionchuimsitheacht. Eagraíonn na 

scoileanna gníomhaíochtaí curaclaim, comhchuraclaim agus seach-churaclaim, 

lena n-áirítear gníomhaíochtaí amhail lúthchleasaíocht, ealaín agus 

garraíodóireacht. 

 Coinnítear taifid laethúla ar fhreastal agus neamhfhreastal na scoláirí ar sheirbhísí 

oideachais. Baintear úsáid éifeachtach as bogearraí cuí i roinnt scoileanna chun 

na críche sin. Bhí éagsúlacht ann maidir lena mhionsonraithe a bhí na taifid 

freastail a cuireadh i láthair. Coinníodh drochthaifid freastail i gcás amháin.    

 Agus í sa raon idir cáilíocht mhaith agus cáilíocht lag, bhí éagsúlacht ann maidir 

le cáilíocht an chleachtais i ndáil le cur i láthair na ndoiciméad pleanála agus 

measúnaithe sna scoileanna. Thug na scoileanna forbhreathnú, áfach, ar na 

dúshláin a bhaineann le pleanáil a dhéanamh do scoláirí a d’fhéadfadh a bheith 

as láthair de bharr chineál neamhbhuan a gcuid freastail. Tuairiscíodh gur tháinig 

dúshlán chun cinn don lucht ceannaireachta agus bainistíochta i roinnt de na 

scoileanna de bharr treoirlínte soiléire maidir le pleananna agus beartais 

oideachais a bheith in easnamh.  

 Is é an t-oideachas iar-bhunscoile an riachtanas is mó. Tá raon acmhainní 

teagaisc atá ábhartha do gach réimse ábhair den churaclam ar fáil agus baintear 
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úsáid chuí astu. Cabhraíonn ábhair atá ceaptha ag an múinteoir le deiseanna 

spéisiúla foghlama difreálaí agus teagaisc dhifreálaigh a sholáthar. Baintear úsáid 

thairbheach as Teicneolaíocht na Faisnéise agus na Cumarsáide (TFC) chun cur 

le rochtain scoláirí ar an gcuraclam.  

 Tá dea-shaoráidí agus dea-acmhainní teagaisc, lena n-áirítear dea-acmhainní TF, 

i bhfeidhm sna scoileanna.  

 Teastaíonn ardleibhéal solúbthachta chun na scoileanna CAMHS a oibriú.  

 Tá tiomantas ann do chultúr forbartha gairmiúla leanúnaí a fhorbairt i measc na 

múinteoirí chun cur le heolas agus scileanna ball foirne maidir le freastal ar na 

riachtanais éagsúla atá ag scoláirí sna scoileanna. Tá sé sin ábhartha go háirithe 

i bhfianaise na bhforbairtí san oideachas iar-bhunscoile.  Ós rud é nach bhfuil 

ceann amháin de na scoileanna aitheanta go foirmiúil ag an Roinn, bíonn 

deacrachtaí ag roinnt múinteoirí forbairt ghairmiúil leanúnach a rochtain.   

 Tráth an atreoraithe, déanann na scoileanna agallamh le scoláirí agus dearann 

siad plean oideachais cuí atá bunaithe ar riachtanais, cumas agus ionchur na 

scoláirí. Tugtar tacaíocht chun go bhféadtar leanúint le tabhairt faoi mhodúil do 

chláir scoile amhail an Ardteistiméireacht Fheidhmeach agus tionscadail a chur ar 

aghaidh agus a chríochnú do scrúduithe.  

 Tá caidreamh dearfach ar bun idir na múinteoirí agus na scoláirí. Bhí cáilíocht an 

teagaisc agus na foghlama a breathnaíodh oiriúnach do riachtanais na scoláirí. 

Baintear úsáid as cineálacha difriúla cur chuige teagaisc, lena n-áirítear teagasc 

ar bhonn duine le duine agus suíomhanna a chuimsíonn grúpaí beaga scoláirí.  

 Díríonn na scoileanna lae ar ath-imeascadh na scoláirí ina scoileanna féin nó in 

ionaid oideachais eile. Breathnaíodh an teagasc agus an fhoghlaim sa scoil lae 

ina raibh an cóimheas idir daltaí agus múinteoir cothrom le 6:1. Chuaigh an 

soláthar oideachais sa scoil lae chun tairbhe d’ath-imeascadh céimnithe an 

scoláire ina scoil bhunáite.  

 D’éirigh le roinnt scoileanna caidreamh an-dlúth a fhorbairt le scoileanna bunáite 

agus ionaid oideachais na scoláirí. Bíonn na scoileanna toilteanach 

idirchaidreamh a dhéanamh le scoileanna agus gníomhaireachtaí seachtracha 

chun freastal ar na riachtanais atá ag gach scoláire. Cothaítear agus éascaítear 

rannpháirtíocht tuismitheoirí freisin. Tuairiscíonn na scoileanna go bhfuil 

caidreamh dearfach acu le tuismitheoirí agus, i mbeagnach gach cás, tá toiliú acu 

teagmháil a dhéanamh le scoileanna i ndáil leis na scoláirí.  

 Tacaíonn formhór na scoileanna go gníomhach le hath-imeascadh na scoláirí ina 

scoileanna bunáite nó i saoráidí eile, lena n-áirítear Ógtheagmháil agus an Líonra 

Náisiúnta Foghlama, de réir mar is cuí. Tríd is tríd, déantar dea-bhainistiú ar aistriú 

na scoláirí idir na haonaid CAMHS agus a scoileanna féin.  Cinntítear leanúnachas 

an oideachais ina leith sin trí thacú le hath-imeascadh an scoláire ina scoil 

príomhshrutha nó i gcúrsaí oiliúna cuí. 
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7. Moltaí 

 

Chun tacú le comhsheasmhacht cur chuige agus le cáilíocht fhoriomlán an tsoláthair 

oideachais sna scoileanna lena mbaineann, ba cheart don Roinn Oideachais agus Scileanna 

na nithe seo a leanas a dhéanamh: 

 

 An t-iarratas ó Éist Linn ar aitheantas a fháil mar scoil a éascú de réir na gcritéar 

cuí le haghaidh creidiúnú agus aitheantas a bhaint amach  

 Iniúchadh a dhéanamh ar na tairbhí a d’fhéadfadh a bheith ag baint leis na ceithre 

scoil a thabhairt faoin aon struchtúr rialachais amháin ar mhaithe le creat níos 

comhoibríche a bhunú le haghaidh na scoileanna sin a bhainistiú 

 Grúpa oibre a chur ar bun chun treoirlínte a chur le chéile chun tacú le cleachtais 

chomhsheasmhacha i ndáil le rialachas, ceannaireacht agus bainistíocht, lena n-

áirítear beartais rollaithe, freastail agus socrú amchláir, i measc nithe eile 

 Treoir a thabhairt don ghrúpa oibre treoirlínte a chur le chéile chun tacú le dul chun 

cinn scoláirí a phleanáil, a mheasúnú agus a thaifeadadh i scoileanna CAMHS ar 

mhaithe le cleachtas éifeachtach a chur chun cinn agus comhsheasmhacht a 

sholáthar ar fud na scoileanna CAMHS   

 Breithniú a dhéanamh ar an acmhainneacht atá ann go dtacódh scoileanna 

CAMHS leis an soláthar i scoileanna príomhshrutha áitiúla.    

 A chinntiú go bhfreastalóidh baill foirne altranais nó cúraim san ospidéal ábhartha 

ar na riachtanais chúraim atá ag scoláirí. 

Chun tacú le cáilíocht fhoriomlán an tsoláthair oideachais, ba cheart do na scoileanna na 

nithe seo a leanas a dhéanamh: 

 A chinntiú go dtiocfaidh na boird bhainistíochta le chéile go rialta chun an fheidhm 

rialachais atá acu a chur i gcrích   

 Caidreamh dearfach a fhorbairt go gníomhach le scoileanna bunáite na scoláirí, 

nuair is cuí, chun tacú le leanúnachas oideachais na scoláirí agus le hath-

imeascadh rianúil na scoláirí sa scoil 

 Obair a dhéanamh chun a chinntiú go bhforbrófar caidreamh dearfach le foirne 

ildisciplíneacha in aonaid CAMHS chun tacú le forbairt iomlánaíoch na scoláirí  

 Méid cuí solúbthachta a chinntiú chun gur féidir freagairt go héifeachtach do 

chomhthéacs na scoileanna agus do riachtanais na scoláirí  

 Obair i gcomhar chun doiciméid éifeachtacha phleanála agus cineálacha 

éifeachtacha cur chuige i leith measúnú a fhorbairt chun tacú leis an teagasc agus 

leis an bhfoghlaim sna scoileanna 
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Aguisín 1 

Eolas ar CAMHS – Nollaig 2018 

Ualach cásanna CAMHS i suíomhanna pobail 

Bhí 188,469 dteagmháil aghaidh ar aghaidh ann sa bhliain 2018 

Bhí 19,073 leanbh ag freastal ar CAMHS ag aon am amháin 

Rinneadh 13,177 n-atreorú nua chuig CAMHS sa bhliain 2018 

 

An daonra leanaí agus ógánach 

Bhí 25% den daonra faoi bhun 18 mbliana d’aois 

Bhí 1.6% den daonra faoi bhun 18 mbliana d’aois ag freastal ar CAMHS ag aon am 

amháin 

 

Amanna feithimh CAMHS i suíomhanna pobail 

Tionóladh 73% de choinní nua laistigh de 12 sheachtain 

Tionóladh 50% de choinní nua laistigh de 4 seachtaine 

Bhí 2,526 dhuine ag feitheamh le coinne 

 

Seirbhísí othar cónaitheach CAMHS 

4 Aonad Othar Cónaitheach CAMHS 

76 leaba 

Foinse: Seirbhísí Meabhairshláinte do Leanaí agus d’Ógánaigh – Treoirlíne Oibriúcháin (2019) An 2ú hEagrán 


